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PROJETO DE LEI Nº 153 / 2020

Estabelece procedimento virtual de informações e
acolhimento dos familiares de pessoas internadas
com doenças infectocontagiosas, durante endemias,
epidemias ou pandemias, em hospitais públicos,
privados ou de campanha sediados no Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica determinado o estabelecimento de procedimento virtual
para o envio de informações e acolhimento de familiares de pessoas
internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias
ou pandemias, nos hospitais da rede pública, privada ou de campanha,
localizados no Estado do Maranhão.

Art. 2º Os hospitais públicos, privados ou de campanha ao
receberem pacientes que sejam internados em leitos, centros de tratamento
intensivo (CTI) ou unidade de tratamento intensivo (UTI) devem,
obrigatoriamente, preencher no momento da entrada no centro médico,
formulário que contenha dados de ao menos 1 (um) familiar ou pessoa
próxima, para que receba informações acerca da situação clínica do paciente.

Parágrafo único. Nos casos em que os pacientes sejam internados
inconscientes ou não saibam informar um contato de familiar ou pessoa
próxima, deverá ser realizada a busca ativa por assistente social da unidade.

Art. 3º As informações devem ser enviadas todos os dias, ao
término de cada dia, com a atualização sobre o estado de saúde do paciente,
sob a supervisão do serviço social da respectiva unidade de saúde.

§ 1º As informações devem ser enviadas, principalmente, via
aplicativo de mensagens, em formato de áudio, possibilitando a recepção
das comunicações por pessoas que tenham dificuldade com leitura.

§ 2º Na impossibilidade do envio por meio de aplicativo de
mensagens, as mesmas devem ser enviadas por escrito, via e-mail ou outra
forma de comunicação eletrônica.

§ 3º Não sendo possível a comunicação via meio eletrônico, a
mesma deve ser feita por contato telefônico.

§ 4º Em caso de complicações no estado de saúde do paciente,
deverá, assim que os procedimentos médicos sejam realizados, informar
imediatamente a situação ocorrida.

§ 5º Em caso de óbito, as informações acerca da causa mortis e os
procedimentos necessários para a liberação do corpo também devem ser
fornecidas ao familiar ou pessoa próxima.

Art. 4º Fica vedado o encaminhamento ou disseminação por
aplicativo das mensagens enviadas aos números dos familiares ou pessoas
próximas cadastradas.

Art. 5º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das
penalidades, quanto à obrigação dos hospitais da rede privada, competem
aos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 6º O Poder Público regulamentará a forma de fiscalização do
cumprimento desta Lei para os hospitais da rede pública e hospitais de
campanha sob sua gestão.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”

em São Luís, 14 de maio de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

Em 15 de abril do presente ano, o Supremo Tribunal Federal
reafirmou entendimento, já proferido em sede de liminar, na ADI 6341, de
que há competência concorrente da União, Estados e Municípios para
legislar sobre saúde pública (Art. 23, II, da Constituição Federal).

Além disso, o presente projeto visa resguardar a saúde e garantir
que as famílias recebam informações diárias sobre o estado de saúde de
seus parentes internados nesse período de pandemia. Sabe-se que uma das
características da COVID-19 é o elevado grau de contágio, motivo pelo
qual os pacientes, após suas internações, ficam em isolamento, sem receber
visitas, o que certamente aumenta a angústia de familiares e amigos.

Dessa forma, garantir que a família receba informações diárias, é
garantir um direito e possibilitar uma redução da angústia dessas pessoas,
fazendo-se vital o estabelecimento desses novos parâmetros de
atendimento, como já acontece no Estado da Paraíba, local em que a Lei
Estadual nº 11.685/2020 já está em vigor.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 154 / 2020

Estabelece procedimento virtual de informações e
acolhimento dos familiares de pessoas internadas
com doenças infectocontagiosas, durante endemias,
epidemias ou pandemias, em hospitais públicos,
privados ou de campanha sediados no Estado do
Maranhão.

Art. 1º Fica determinado o estabelecimento de procedimento virtual
para o envio de informações e acolhimento de familiares de pessoas
internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias
ou pandemias, nos hospitais da rede pública, privada ou de campanha,
localizados no Estado do Maranhão.

Art. 2º Os hospitais públicos, privados ou de campanha ao
receberem pacientes que sejam internados em leitos, centros de tratamento
intensivo (CTI) ou unidade de tratamento intensivo (UTI) devem,
obrigatoriamente, preencher no momento da entrada no centro médico,
formulário que contenha dados de ao menos 1 (um) familiar ou pessoa
próxima, para que receba informações acerca da situação clínica do paciente.

Parágrafo único. Nos casos em que os pacientes sejam internados
inconscientes ou não saibam informar um contato de familiar ou pessoa
próxima, deverá ser realizada a busca ativa por assistente social da unidade.

Art. 3º As informações devem ser enviadas todos os dias, ao
término de cada dia, com a atualização sobre o estado de saúde do paciente,
sob a supervisão do serviço social da respectiva unidade de saúde.

§1º As informações devem ser enviadas, principalmente, via
aplicativo de mensagem, em formato de áudio, possibilitando a recepção
das comunicações por pessoas que tenham dificuldade com leitura.

§2º Na impossibilidade do envio por meio de aplicativo de
mensagem, as mesmas devem ser enviadas por escrito, via e-mail ou outra
forma de comunicação eletrônica.

§3º Não sendo possível a comunicação via meio eletrônico, a
mesma deve ser feita por contato telefônico.

§4º Em caso de complicações no estado de saúde do paciente,
deverá, assim que os procedimentos médicos sejam realizados, informar
imediatamente a situação ocorrida.

§5º Em caso de óbito, as informações acerca da causa mortis e os
procedimentos necessários para a liberação do corpo também devem ser
fornecidas ao familiar ou pessoa próxima.

Art. 4º Fica vedado o encaminhamento ou disseminação por
aplicativo das mensagens enviadas aos números dos familiares ou pessoas
próximas cadastradas.

Art. 5º Os entes que descumprirem os dispositivos aqui previstos
estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 15 de maio de 2020. – ADRIANO –
Deputado Estadual – PV.

JUSTIFICATIVA
A pandemia que afeta o mundo, requer por parte de todos, medidas

de prevenção e combate ao COVID-19, na busca pela preservação da vida.
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O COVID-19 é um vírus de fácil disseminação, devendo, portanto, a
população manter o isolamento social, a fim de reduzir a proliferação da
doença em todo o Estado, o que causaria um caos ainda maior no serviço de
saúde. Assim, tratando-se de uma doença com essas características, não é
possível o acompanhamento de familiares ou pessoas próximas aos
pacientes internados em decorrência do vírus.

Nesse diapasão, é que apresentamos o referido projeto de lei, com
o intuito de manter os familiares informados da situação clínica dos
pacientes, de forma on-line, possibilitando o acompanhamento e a evolução
do quadro clínico, bem como evitando que esses tenham acesso a
informações imprecisas. A prestação dessas informações ocorrerá
diariamente, sob a supervisão de assistentes sociais, de forma a acolher a
família do paciente, nesse momento tão delicado.

Ademais, é inconteste que a ausência dessas informações durante
todo o período de internamento, que pode durar dias ou meses, pode gerar
sérios problemas psicológicos aos familiares. Por todas as razões expostas,
apresento a presente Proposta, conclamando o apoio dos Nobres Pares
para a regular tramitação e consequente, aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 155 / 2020

Dispõe sobre a obrigatoriedade da garantia de
acompanhante ou atendente pessoal para pessoas
com deficiência em situação de atendimento ou
internação em tempos de pandemia.

Art. 1º - À pessoa com deficiência internada ou em observação é
assegurada a prioridade de atendimento, bem como, o direito a
acompanhante ou a atendente pessoal, ainda que decretado estado de
calamidade pública, sítio, defesa ou emergência, devendo o órgão ou a
instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua
permanência em tempo integral.

Art. 2º - Hospitais e prontos atendimentos deverão possuir plano
de contingência para emergências, com equipes técnicas preparadas para
lidarem com pacientes que tenham algum tipo de deficiência, incluindo as
intelectuais e cognitivas, tais como pessoas com transtorno do espectro
autista.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA SOCIAL E JURÍDICA
Inicialmente, cumpre destacar a competência dessa Casa para

legislar sobre a matéria em tela, uma vez que é legítima no que concerne a
defesa dos direitos das pessoas com deficiência, conforme preceitua o
artigo 24 da CFRB, que registra que compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração
social das pessoas com deficiência, conforme o inciso XIV.

Na mesma esteira, é fundamental ressaltar a importância do
processo de construção e ratificação, pelo Brasil, da Convenção da ONU
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo
Facultativo, de 2007. Tal documento pode ser considerado uma síntese do
processo histórico vivido em relação à inclusão das pessoas com deficiência
e um marco para as próximas décadas, tendo ingressado no ordenamento
jurídico brasileiro com status de emenda constitucional.

Ademais, as diversas legislações que tratam as minúcias da matéria,
tais como o Dec. 5296/2004 – Lei de Acessibilidade, a Lei 13.136/2015 –
Lei Brasileira de Inclusão, entre inúmeros outros diplomas, dispõem acerca
dos direitos dessas pessoas. Contudo, a realidade atípica ora vivenciada
mundialmente pela sociedade, apresenta desafios não antes enfrentados e
cumpre ao poder legislativo quedar-se sobre a necessidade de garantias
essenciais que atendam as especificidades da população com deficiência,
em tempos de pandemia.

Em relação aos números, de acordo com dados do Censo do IBGE
(2010) têm-se no Brasil aproximadamente 45 milhões de indivíduos que
apresentam algum tipo deficiência, o que representa 23,91% da população

brasileira. No Estado do Maranhão, os dados apontam 1.624.000 indivíduos
com algum tipo de deficiência, indicando então o correspondente a 24,
97% de sua população. Na capital maranhense, esse número é de
aproximadamente 253.621indivíduos com deficiência, ou seja, 13,5% da
sua população.

Conforme a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Artigo 22, “À
pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito
a acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de
saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo
integral”. Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), aumentou-
se o rigor das medidas estabelecidas em ambientes com maior circulação de
pessoas, visando o combate da disseminação da doença. Inclusive, neste
momento de calamidade pública, unidades hospitalares, tanto públicas
quanto privadas, têm adotado novos protocolos para atendimento. Entre
as determinações, restringiu-se a presença de acompanhantes e visitas aos
pacientes.

Registre-se que, alguns hospitais e prontos atendimentos já se
pronunciaram autorizando, em casos pontuais, como os de pacientes com
alguma deficiência intelectual ou cognitiva, a presença de um acompanhante
em tempo integral na consulta médica, observação ou internação.

No entanto, a proposta deste projeto é de assegurar que não haja
exceções e que todas as unidades mantenham o direito estabelecido em Lei,
por meio do que dispõe o presente projeto, independentemente do estado
de calamidade pública decretado.

Por importante, citamos o DSM-V (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, edição cinco) que declara que o autismo é
um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por
dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de
comportamentos e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas
que configuram o núcleo do transtorno apresentam gravidade variável.

A doença pode vir comumente associada a comorbidades, como
transtornos mentais graves e deficiência intelectual; ela se caracteriza também
pela presença de hipersensibilidade. Os autistas se irritam e reagem
facilmente diante de situações de toque físico, além de se sentirem
incomodados com certos sons, barulhos e luminosidade, bem como, cheiros
e texturas. Fatores que podem desencadear desde choro a comportamentos
agressivos.

Diante do exposto, verifica-se a importância do paciente com
limitação física, sensorial, intelectual ou cognitiva ser acompanhado por
uma pessoa conhecida e de sua confiança, tanto nos casos de consulta
médica, observação ou internação em órgãos ou instituições de saúde. Tal
medida certamente contribui para sua recuperação, sem interferir nos
procedimentos com possíveis internados próximos.

Por fim, o referido projeto propõe também que as unidades de
saúde possuam um plano de contingência, com equipes treinadas para o
correto manejo desses pacientes que, em razão da deficiência, podem
apresentar comportamentos atípicos, expondo a si mesmos e aos demais
pacientes a algum tipo de risco. Dessa forma, o manejo correto e orientado,
bem como, a presença de acompanhante ou atendente pessoal, possui
caráter preventivo, na luta pela preservação da saúde de indivíduos com
essas características.

Em face da evidente relevância social desta proposta, contamos
com o pleno apoio dos integrantes desta Casa de Leis para sua rápida
aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 156 / 2020

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
PRIMEIRA FASE DO PLANO DE TRANSIÇÃO PARA
A NOVA NORMALIDADE NO ESTADO DO
MARANHÃO.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei tem por objetivo especificar as condições para
flexibilização de determinadas restrições no âmbito do Estado do Maranhão



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020 5
estabelecidas pelo estado de calamidade pública em virtude da pandemia
de COVID-19, tratando-se da primeira fase do Plano de Transição para
uma Nova Realidade.

Art. 2º - As pessoas que integram grupos de risco à COVID-19
também estão autorizadas às habilitações previstas nesta lei, sempre que
sua condição clínica esteja controlada e a permita, mantendo rigorosas
medidas de proteção.

Parágrafo único - Não poderão fazer uso das habilitações dispostas
nesta lei, seja para retornar ao trabalho ou transitar pelos locais,
estabelecimentos, centros, teatros, cinemas ou realizar quaisquer outras
atividades a que se refira esta lei, as pessoas que apresentem sintomas ou
estejam em isolamento domiciliar diagnosticadas com COVID19, ou que
se encontrem em período de quarentena domiciliar por haver entrado em
contato direto com alguma pessoa com sintomas ou diagnosticada com
COVID-19.

TÍTULO II
MEDIDAS DE HIGIENE E PREVENÇÃO

Art. 3º - Sempre que possível, se fomentará a continuação do
teletrabalho e home office para aqueles trabalhadores que podem realizar
suas atividades laborais à distância.

Art. 4º - Sem prejuízo do cumprimento das normativas de
prevenção de riscos laborais, o proprietário da atividade econômica ou os
diretores das instituições de ensino e dos centros educativos e entidades
previstas nessa lei deverão adotar as iniciativas necessárias para cumprir
as medidas de higiene e prevenção para os trabalhadores dos setores de
atividades estabelecidos nesta lei, assegurando que os trabalhadores tenham
permanentemente a sua disposição no ambiente de trabalho álcool em gel
ou desinfetantes com virucida para limpeza das mãos, ou, quando isso não
for possível, água e sabão deverão estar disponíveis.

§ 1º - Quando não puder garantir a distância de segurança interpessoal
de aproximadamente dois metros, se assegurará aos trabalhadores que
disponham de equipamentos de proteção individuais - EPIs adequados ao
nível de risco ao qual estão expostos. Neste caso, todo o pessoal deverá
estar informado sobre o correto uso dos EPIs.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior será também aplicável a
todos os trabalhadores de empresas que prestem serviços nos centros,
entidades, locais ou estabelecimentos que são abrangidos por esta lei.

Art. 5º - O ponto eletrônico deverá ser substituído por qualquer
outro sistema de controle de horário e frequência que possa garantir as
medidas higiênicas adequadas para proteção da saúde e segurança dos
trabalhadores, ou o dispositivo deverá ser desinfetado antes e depois de
cada uso, advertindo os trabalhadores da importância dessa medida para
prevenção de contaminações.

Art. 6º - A disposição dos postos de trabalho, a organização dos
turnos e as demais condições de trabalho existentes nos centros, entidades,
locais e estabelecimentos deverão ser modificadas, na medida necessária,
para garantir que se mantenha o distanciamento de segurança interpessoal
mínimo de dois metros entre trabalhadores, sendo responsabilidade do
titular da atividade econômica ou dos diretores das instituições de ensino
e entidade, ou de qualquer outra pessoa a quem estes deleguem a
responsabilidade.

Parágrafo único - As medidas de distanciamento previstas nesta
lei deverão ser cumpridas em vestiários, banheiros, bilheterias, bem como
qualquer outra área de uso comum.

Art. 7º - Se um trabalhador apresentar sintomas compatíveis com
a enfermidade, o titular da atividade econômica deverá encaminhá-lo
diretamente a um estabelecimento de saúde. Sempre que seja possível, o
trabalhador colocará uma máscara de proteção, devendo se afastar de seu
posto de trabalho até que sua situação médica seja valorada por um
profissional da saúde.

Art. 8º - O titular da atividade econômica ou o diretor das
instituições de ensino e entidades deverá assegurar que se adotem as medidas
de limpeza e desinfecção adequadas às características e intensidade de uso
dos centros, entidades, locais e estabelecimentos previstos nesta lei.

Parágrafo único - Nos procedimentos de higienização se prestará
especial atenção às zonas de uso comum e às superfícies de contato mais
frequentes como maçanetas de portas, mesas, móveis, corrimãos, telefones
e outros elementos de características similares, conforme as seguintes
recomendações:

I - Se utilizará álcool ou desinfetantes com virucida para a
higienização;

II – Após cada limpeza, os materiais utilizados e os equipamentos
de proteção serão descartados de forma adequada;

III - As medidas de limpeza se estenderão a zonas como vestuários,
bilheterias, banheiros, cozinhas, refeitórios e áreas de descanso;

IV – Quando existirem postos de trabalho compartilhados por
mais de um trabalhador, se realizará a limpeza e desinfecção após cada uso,
com especial atenção ao mobiliário e outros elementos suscetíveis de
manipulação.

Art. 9º - Em caso de utilização de uniformes ou roupas de trabalho
específicas, se procederá a lavagem e desinfecção diárias dos mesmos,
devendo a lavagem ser realizada de forma mecânica em ciclos entre 60
(sessenta) e 90 (noventa) graus celsius.

Art. 10 - Deve-se garantir a ventilação periódica das instalações
diariamente por, no mínimo, cinco minutos.

Art. 11 – Quando houver elevador nos centros, entidades, locais e
estabelecimentos previstos nesta lei, seu uso se limitará ao mínimo
imprescindível e se utilizarão preferencialmente as escadas. Parágrafo único
- Quando for necessário utilizar os elevadores, a ocupação máxima será de
uma pessoa, salvo se for possível garantir a separação de dois metros entre
elas, ou nos casos de pessoas que precisem de assistência será permitida a
utilização do elevador pelo acompanhante.

Art. 12 – Quando o uso de banheiros pelos clientes, visitantes ou
usuários for permitido pelo estabelecimento, a ocupação máxima será de
uma pessoa, salvo nos casos onde as pessoas precisem de assistência, que
também se permitirá a utilização do banheiro pelo acompanhante. Parágrafo
único - A limpeza e desinfecção dos banheiros devem ser realizadas por
seis vezes ao dia, no mínimo.

Art. 13 – Deve ser priorizado o pagamento por cartão de crédito
ou débito, ou outros meios que não necessitem de contato físico, evitando,
na medida do possível, o uso de dinheiro em espécie, garantindo-se que o
dispositivo seja higienizado após cada uso.

Art. 14 – As lixeiras disponibilizadas pelos estabelecimentos
deverão ter tampa e pedal, sendo higienizadas pelo menos uma vez ao dia.

CAPÍTULO II
FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDAS DE CARÁTER SOCIAL

Título I
Da liberdade de circulação

Art. 15 – Para o retorno gradual à nova realidade deverão ser
respeitadas as medidas de segurança e higiene estabelecidas pelas autoridades
sanitárias para a prevenção da COVID-19 e, em particular, as relativas ao
distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas, ou, alternativamente,
medidas de proteção física e de higienização de mãos.

Título II
Dos velórios e enterros

Art. 16 – Os velórios poderão ser realizados em todo tipo de
instalações, públicas ou privadas, com um limite máximo de quinze pessoas
em espaços ao ar livre ou dez pessoas em espaços fechados.

Art. 17 – A participação na comitiva para o enterro ou cremação
do falecido se restringe ao máximo de quinze pessoas, entre familiares e
agregados, além do ministro de culto competente para a prática dos ritos
funerários.

Art. 18 – Em todo caso, deverão ser respeitadas as medidas de
segurança e higiene estabelecidas pelas autoridades sanitárias para a
prevenção da COVID-19, relativas à manutenção de uma distância mínima
de segurança de dois metros, higienização de mãos e utilização de máscara.
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Título III

Lugares de culto

Art. 19 – A reabertura ao público dos lugares de culto dependerá
de que a lotação do ambiente seja de até um terço de sua capacidade em
condições normais e que se cumpram as medidas gerais de segurança e
higiene estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

§ 1º – Se a capacidade máxima não estiver claramente determinada,
poderão ser utilizados os seguintes parâmetros para o cálculo:

I – Espaços com assentos individuais: uma pessoa por assento,
devendo respeitar-se, em todo caso, a distância mínima de um metro entre
eles.

II – Espaços com bancos: distância de um metro entre cada pessoa
no banco.

III – Espaços sem assento: uma pessoa por metro quadrado de
superfície.

§ 2º - Com a lotação de um terço da capacidade máxima, se manterá
o distanciamento de segurança de, pelo menos, um metro entre as pessoas.
A nova capacidade de lotação deverá ser publicada em lugar visível no
espaço destinado ao culto.

§ 3º - Não se poderá utilizar o exterior dos edifícios e
estabelecimentos, nem a via pública para celebração de atos de culto.

Art. 20 – Sem prejuízo das recomendações de cada religião,
considerando as peculiaridades do exercício de culto das diversas
religiosidades, deverão ser observadas as seguintes recomendações:

I – Uso de máscaras para todos;
II – Antes de cada reunião ou celebração deverão ser realizadas

higienizações dos espaços utilizados e durante o desenvolvimento das
atividades se reiterará a desinfecção dos objetos que se tocam com maior
frequência;

III – Organizar as entradas e saídas para evitar aglomerações de
pessoas nos acessos e imediações dos lugares de culto;

IV – Estarão à disposição do público dispensadores de álcool em
gel ou desinfetante com virucida, especialmente na entrada do lugar do
culto, onde deverá estar sempre em condições de uso;

V – Deve-se evitar a utilização de água-benta e as bênçãos habituais
deverão ser realizadas em casa;

VI – Se limitará ao menor tempo possível a duração dos encontros
e celebrações;

VII - Durante o prosseguimento das reuniões e celebrações, se
evitará:

a) O contato pessoal, mantendo a todo o momento o distanciamento
entre os fiéis;

b) A distribuição de qualquer tipo de objeto, livro ou folheto;
c) Tocar ou beijar objetos de devoção ou outros objetos que

habitualmente se manejem;

CAPÍTULO III
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA AO PÚBLICO DE

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS

Art. 21 - A reabertura ao público dos estabelecimentos e locais
comerciais e de atividades e serviços profissionais cujo funcionamento foi
suspenso por decretos estaduais para gestão da situação de crise sanitária
ocasionada pela COVID-19, dependerá do cumprimento dos seguintes
requisitos:

I – Que se reduza a 30% (trinta por cento) a capacidade total de
lotação dos estabelecimentos comerciais. Em caso de estabelecimentos
distribuídos em vários andares, a presença de clientes em cada um deles
deverá observar a mesma proporção;

II - Em qualquer caso, deve-se garantir uma distância mínima de
dois metros entre clientes. Nos estabelecimentos comerciais onde não seja
possível manter esse distanciamento, se permitirá unicamente a
permanência de um cliente no local;

III – Que se estabeleça um horário de atenção especial com serviço
prioritário para maiores de 65 (sessenta e cinco) anos;

Art. 22 – Todos os estabelecimentos e locais que reabrirem ao
público poderão estabelecer, em cada caso, sistema de retirada no local dos
produtos adquiridos por aplicativos ou sites, sempre garantindo que a
retirada seja escalonada e evitando aglomerações no interior do local ou em
sua entrada.

Art. 23 – Quanto aos pequenos vendedores que desenvolvam sua
atividade comercial ao ar livre ou em via pública, comumente denominados
feirantes ou ambulantes, devem também utilizar equipamentos de proteção
individual ao atender o público, bem como garantir a higienização adequada
dos produtos, evitando que sejam tocados pelos clientes e instruindo-os a
manter o distanciamento de um metro.

Art. 24 – Os estabelecimentos e locais que reabrirem ao público,
ao menos duas vezes ao dia, deverão higienizar e desinfetar suas instalações,
especialmente as superfícies de contato mais frequentes como maçanetas
de portas, mostradores, móveis, corrimãos, carrinhos, cestas, máquinas de
cartão de crédito e débito, ou outros elementos de similares características,
conforme as seguintes instruções:

I – Uma das limpezas se realizará, obrigatoriamente, ao final do
dia;

II – Aplicam-se as indicações de higienização e desinfecção
previstas no artigo 8º, I;

III – A outra limpeza se realizará durante a jornada de trabalho,
preferencialmente ao meio-dia, com uma pausa no atendimento aos clientes
para a realização das tarefas de higienização e desinfecção, comunicando
ao consumidor sobre o intervalo em mensagem visível na entrada do
estabelecimento;

IV – Da mesma forma se realizará higienização e desinfecção dos
postos de trabalho em cada mudança de turno, com especial atenção aos
mostradores e mesas, bem como outros móveis e ferramentas de trabalho
suscetíveis de manipulação, especialmente aqueles utilizados por mais de
um trabalhador;

V – Quando no estabelecimento ou local permanecem mais de um
trabalhador atendendo ao público, as medidas de limpeza se estendem não
só à área comercial, mas também às zonas privadas dos trabalhadores, tais
como vestuários, banheiros, cozinhas, refeitórios e áreas de descanso.

Art. 25 – No caso de vendas automáticas, máquinas de
autoatendimento, lavanderias de autosserviço e atividades similares, o
titular dos estabelecimentos deverá assegurar o cumprimento das medidas
de higiene e desinfecção adequadas das máquinas e dos estabelecimentos.

Art. 26 – Deve-se evitar a utilização dos banheiros dos
estabelecimentos comerciais por parte dos clientes, salvo em hipótese de
estrita necessidade e urgências. Neste caso, imediatamente após o uso se
realizará a limpeza de sanitários, torneiras e maçanetas de portas.

Art. 27 – Como medida de higienização e prevenção para o
trabalhador dos estabelecimentos e locais que reabrirem ao público, a
distância entre vendedor ou provedor de serviços e o cliente durante todo
o processo de atendimento será de, pelo menos, um metro quando houver
elementos de proteção ou barreira, ou de aproximadamente dois metros
sem estes elementos.

Art. 28 – No caso de serviços que não permitam o distanciamento
de segurança interpessoal, como podem ser os salões de beleza, centros de
estética ou fisioterapia, deverão ser utilizados os equipamentos de proteção
individual - EPIs adequados ao nível de risco, assegurando a proteção
tanto do trabalhador e do cliente, devendo manter, de todo modo, a distância
de dois metros entre um cliente e outro.

Art. 29 – O tempo de permanência nos estabelecimentos e locais
será o estritamente necessário para que os clientes possam realizar suas
compras ou receber a prestação de serviço.

Art. 30 – Os estabelecimentos e locais, assim como os mercados
ao ar livre ou de venda em via pública, deverão fazer marcações claras da
distância de segurança interpessoal de dois metros entre clientes, com
sinais no solo, ou mediante uso de balizas e sinalizadores para os casos em
que não seja possível a atenção individualizada de mais de um cliente ao
mesmo tempo.

Art. 31 – Os estabelecimentos e locais deverão disponibilizar ao
público dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes com virucida, em
todo caso na entrada do local, devendo estar sempre em condições de uso.
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Art. 32 – Os estabelecimentos e locais, assim como nos mercados

ao ar livre ou de venda em via pública, que contem com zonas de
autosserviço, deverão disponibilizar um trabalhador para a prestação desse
serviço, com o fim de evitar a manipulação direta dos produtos por parte
dos clientes.

Art. 33 – Não devem ser postos a disposição dos clientes os
produtos de prova não destinados à venda como cosméticos, produtos de
perfumaria e similares que impliquem manipulação direta por sucessivos
clientes.

Art. 34 – Nos estabelecimentos do setor comercial têxtil e de
vendas de roupas e similares, os provadores deverão ser utilizados por
uma única pessoa, havendo imediata higienização e desinfecção após seu
uso.

Art. 35 – Em caso de um cliente experimentar uma peça de roupa
e não compra-la posteriormente, o proprietário do estabelecimento
implementará medidas para que a peça seja higienizada antes de ser
fornecida a outros clientes. Essa medida também será aplicável às
devoluções de roupas feitas pelos clientes.

Art. 36 - Os estabelecimentos e instalações devem expor ao público
sua capacidade máxima e garantir que essa capacidade, bem como a distância
interpessoal de segurança de dois metros, sejam respeitadas em seu interior.

Art. 37 – Preferencialmente, sempre que um estabelecimento
disponha de duas ou mais portas, poderá se estabelecer uso diferenciado
para a entrada e saída, reduzindo assim o risco de aglomerações.

Art. 38 - Em estabelecimentos e instalações comerciais que
possuam estacionamentos próprios para funcionários e clientes, quando o
acesso às instalações, bilhetes de funcionários e leitores de cartões não
puderem ser realizados automaticamente sem contato, isso será substituído
pelo controle manual e contínuo pelo pessoal de segurança, para um melhor
monitoramento dos regulamentos de capacidade.

CAPÍTULO IV
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Art. 39 – Quando da reabertura das instituições de ensino infantil,
fundamental e médio, o primeiro momento será destinado para sua
higienização, desinfecção e realização de atividades administrativas.

§ 1º – Durante a realização das atividades especificadas no caput
deste artigo, deve-se garantir aos trabalhadores o distanciamento de segurança
de dois metros.

§ 2º - Para a realização das atividades previstas no caput deste
artigo, as instituições de ensino infantil, fundamental e médio deverão
cumprir as seguintes medidas de higienização e prevenção:

I – Os procedimentos de higienização e desinfecção levarão em
consideração o disposto no art. 8º;

II – A organização de circulação de pessoas e a distribuição de
espaços deverão ser modificadas, quando for necessário, com o objetivo
de garantir o distanciamento de segurança interpessoal de dois metros;

III – Se evitará ao máximo a utilização e circulação de documentos
em papel;

IV – Os espaços de atenção ao público devem ter elementos de
separação entre os trabalhadores das instituições de ensino infantil,
fundamental e médio e os clientes;

V – As instituições de ensino infantil, fundamental e médio deverão
prover aos trabalhadores o material de proteção necessário para a realização
de suas funções.

Art. 40 – Quando da reabertura das instituições de ensino superior,
o primeiro momento será destinado para sua higienização, desinfecção e
realização de atividades administrativas inadiáveis.

§ 1º - Durante a realização das tarefas de gestão a que se refere o
caput deste artigo, deve-se garantir o distanciamento de segurança de dois
metros entre os trabalhadores, assim como entre estes e os alunos.

§ 2º - As instituições de ensino superior deverão prover aos
trabalhadores o material de proteção necessário para a realização de suas
funções.

Art. 41 – A reabertura das instituições de ensino superior
pressupõe a reabertura dos seus respectivos laboratórios de pesquisa, que
deverão adotar o distanciamento de segurança de dois metros entre docentes
e discentes que os frequentarem.

§ 1º - Cabe às instituições de ensino superior prover aos
trabalhadores dos laboratórios o material de proteção necessário para a
realização de suas funções.

§ 2º - Os docentes e discentes que frequentarem o laboratório
deverão se responsabilizar pela higienização e desinfecção do material
utilizado após finalizado o trabalho.

CAPÍTULO V
CONDIÇÕES DE FLEXIBILIZAÇÃO EM MATÉRIA CIENTÍFICA

E INOVAÇÃO

Art. 42 – O retorno das atividades das entidades de natureza
pública e privada que desenvolvam ou deem suporte às atividades de
pesquisa científica, técnica, desenvolvimento e inovação em todas as áreas
de conhecimento, cuja atividade tiver sido afetada total ou parcialmente
pelas medidas de isolamento social e suas sucessivas prorrogações,
dependerá:

I – Que se garanta a proteção de todas as pessoas que prestem
serviços às entidades e o cumprimento geral das medidas de prevenção e
higiene contra a COVID-19 indicadas pelas autoridades sanitárias,
assegurando o desenvolvimento da atividade laboral em condições de
segurança, autoproteção e distanciamento social;

II – Que se realizem limpezas e desinfecções periódicas nos locais
e instalações onde se desenvolvam tais atividades, nos termos do art. 8º
desta lei;

III – Que se incentive a continuidade do teletrabalho e home office
para aqueles empregados ou pessoas que prestem serviços nas entidades
e que possam realizar suas atividades laborais à distância, garantindo-se
que os trabalhadores imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade
de pesquisa cientifica e técnica possam desempenhar suas atividades em
domicílio ou no próprio centro de trabalho;

IV – Que se estabeleçam turnos de trabalho quando for estritamente
necessária a presença física dos trabalhadores nessas entidades, a fim de
garantir que as medidas de proteção previstas nesta lei sejam observadas,
realizando a higienização e desinfecção do ambiente entre o fim de um
turno de trabalho e o começo do outro.

Art. 43 – A realização de seminários, congressos e demais eventos
de caráter científico, dependerá do cumprimento das recomendações de
distanciamento físico de dois metros quando as apresentações não puderem
ser feitas por videoconferência, além das condições de limpeza, desinfecção
e autoproteção dos participantes, organizadores e das instalações onde o
evento será realizado.

CAPÍTULO VI
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA AO PÚBLICO DE

BIBLIOTECAS

Art. 44 – A reabertura de bibliotecas públicas ou privadas para as
atividades de empréstimo e devolução de obras, leituras individuais, assim
como informação bibliográfica, dependerá:

I – Que as obras sejam solicitadas pelos usuários e disponibilizadas
pelos bibliotecários, evitando-se o contato direto entre os usuários e o
acervo;

II – Que as obras, uma vez consultadas, sejam depositadas em
lugar separado e isoladas das demais por, ao menos, 14 (quatorze) dias;

III – Que as coleções de livre acesso permaneçam fechadas ao
público;

IV – Que se evite a realização de atividades culturais, leitura em
cabines de estudo ou a utilização de computadores para consultas de
catálogo online;

V – Que, antes da reabertura ao público, o responsável pelas
bibliotecas públicas ou privadas adote as seguintes medidas em relação às
instalações
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a) Proceder a limpeza e desinfecção das instalações, mobiliário e

equipamentos de trabalho;
b) Instalar dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes virucidas

nas zonas de acesso às bibliotecas e nas áreas de contato com o público;
c) Instalar telas, divisórias ou painéis de proteção, quando

apropriado. Da mesma forma, sinais devem ser afixados no solo para
indicar aos usuários que se dirigem aos postos de atendimento onde eles
devem se situar para respeitar o distanciamento de segurança;

d) Isolar zonas cujo acesso não esteja livre, para impedir a
movimentação de usuários a áreas não disponíveis;

e) Habilitar um espaço na biblioteca para depositar, durante ao
menos 14 (quatorze) dias, as obras e documentos devolvidos ou
manipulados pelo público;

§ 1º - O responsável pela biblioteca pública ou privada deverá
organizar o trabalho de modo que se garanta que a manipulação de livros e
outros materiais se realizem pelo menor número possível de trabalhadores.

§ 2º - O responsável pela biblioteca pública ou privada estabelecerá
uma redução da capacidade de lotação de até 30% (trinta por cento) para
garantir que se cumpram as medidas de distanciamento social.

§ 3º - Nas dependências das bibliotecas devem ser instalados
painéis ou outros documentos informativos sobre as medidas higiênicas e
sanitárias para a correta utilização dos serviços bibliotecários, em linguagem
clara e de acessibilidade universal, em locais visíveis.

CAPÍTULO VII
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA AO PÚBLICO DE MUSEUS

Art. 45 – A reabertura de museus públicos ou privados para
visitas a coleções e exposições temporárias dependerá:

I – Da redução de sua capacidade de lotação em um terço para cada
uma de suas salas e espaços públicos, controlando-se através da venda de
tickets em bilheterias ou online, onde o museu disponibilizará um número
máximo de entradas para distintos horários;

II – Da adequação de suas instalações para garantir a proteção
tanto dos trabalhadores como dos visitantes, realizando a organização de
entrada e saída, alteração de rotas, isolamento de salas que não permitam
manter o distanciamento mínimo de segurança;

III – Que se evite a realização de atividades culturais e didáticas,
especialmente com a utilização de equipamentos de uso tátil, audiovisual
e folhetos informativos, mantendo apenas as visitações;

IV – Que as visitações sejam individuais, entendendo-se como
tais as visitas de uma só pessoa, a de uma unidade familiar ou unidade de
convivência análoga, sempre mantendo o distanciamento de segurança
interpessoal de dois metros;

V – Da priorização da venda online dos bilhetes de entrada;
VI – Que todo o público, incluindo o que espera para entrar no

museu, deverá manter um distanciamento de segurança interpessoal de
dois metros, devendo o museu se responsabilizar pela marcação do
espaçamento nas zonas de acesso;

VII – Que se evite disponibilizar o serviço de guarda-volumes;
VIII – Que nas zonas de acesso e nos pontos de contato com o

público, tais como bilheterias ou painéis de informação, se instalem
dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes virucidas para utilização
dos visitantes;

IX – Que instalem telas ou elementos de proteção similar nos
pontos como bilheterias, painéis de informação, ou outros que propiciem
o contato direto entre trabalhadores e visitantes;

X – Da realização de higienização e desinfecção periódica do
museu, especialmente as vitrines que possam ser tocadas pelos visitantes,
adequando-se os produtos utilizados ao valor histórico e artístico do bem
cultural sobre o qual será aplicado;

XI – Que se evite a utilização dos banheiros dos museus por parte
dos visitantes, salvo em caso de estrita necessidade. Neste caso,
imediatamente após o uso se realizará a limpeza de sanitários, torneiras e
maçanetas de portas.

CAPÍTULO VII
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ATOS E ESPETÁCULOS

CULTURAIS

Art. 46 – A reabertura de locais públicos ou privados para realização
de atos e espetáculos culturais dependerá:

I – Que, se realizados em ambientes fechados, não haja mais de 30
(trinta) pessoas no total; se realizados ao ar livre, a capacidade máxima
será de 200 (duzentas) pessoas.

II – Que a venda online de entradas e bilhetes seja priorizada;
III – Que se garanta que os espectadores estejam sentados e

mantenham a distância de segurança fixada pelas autoridades sanitárias;
IV – Que todos os assentos estejam numerados, devendo inabilitar

aqueles que não atendam aos critérios de distanciamento físico;
V – Que se evite o trânsito de pessoas entre filas, para que o

distanciamento de segurança não seja violado;
VI – Que não se entreguem livretos, folhetos, nem qualquer outra

documentação em papel;
VII - Que em não podendo garantir o distanciamento de segurança

interpessoal, se disponibilizem equipamentos de proteção individual
adequados ao nível de risco;

VIII – Que a entrada e saída do público seja organizada de forma
escalonada, garantindo o distanciamento de segurança interpessoal;

IX – Que não existam pausas intermediárias nos espetáculos e,
em sendo inevitáveis, que tenham duração suficiente para que a saída e
entrada durante o intervalo de descanso também seja escalonada nas mesmas
condições do inciso anterior;

X – Que se publicizem, antes e depois da apresentação, avisos
com informações sobre as medidas de higienização e distanciamento;

XI – Que a distância entre os trabalhadores dos ambientes e o
público durante o processo de atenção e acomodação ao cliente seja de
aproximadamente dois metros.

§ 1º - Os ambientes e estabelecimentos, fechados ou ao ar livre,
que abram ao público, deverão realizar a limpeza e desinfecção dos locais
ao menos uma vez ao dia, antes da abertura ao público, e em caso de
realizar vários atos, espetáculos ou exibições culturais, a higienização deve
ser feita antes de cada uma deles, nos termos do art. 8º desta lei.

§ 2º - Os estabelecimentos, locais e espaços ao ar livre deverão
disponibilizar ao público dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes
com virucida na entrada do ambiente, mantendo-os sempre em condições
de uso.

§ 3º - Os estabelecimentos deverão higienizar e desinfetar os
banheiros no início, intervalo e encerramento de cada ato, espetáculo ou
exibição.

Art. 47 – Quando houver vários artistas simultaneamente em um
cenário, a direção da manifestação artística deverá garantir que se mantenha
o distanciamento de segurança entre eles.

§ 1º - Nas atuações ou espetáculos que não se possa manter o
distanciamento de segurança, tampouco utilizar equipamentos de proteção
adequados ao nível de risco, como é o caso dos atores e atrizes, deverão ser
atendidas medidas de segurança adicionais estabelecidas para casos
particulares, a partir das recomendações das autoridades sanitárias.

§ 2º - Antes e depois das apresentações e dos ensaios, se garantirá
a higienização e desinfecção de todas as superfícies e instrumentos com os
quais os artistas estiveram em contato, inclusive os vestiários, que deverão
seguir os protocolos de limpeza especificados no art. 8º desta lei.

Art. 48 – Os equipamentos e ferramentas de comunicação deverão
ser pessoais e intransferíveis, ou, as partes que estiverem em contato
direto com o corpo da pessoa que estiver utilizando-o devem ser
higienizadas antes e após o uso.

§ 1º - Os equipamentos que devem ser manipulados por diferentes
pessoas devem ser desinfetados antes e após cada utilização.

§ 2º - Nas atividades que devem ser desenvolvidas por mais de
uma pessoa e não se possa manter um distanciamento de segurança, todos
os trabalhadores deverão utilizar os equipamentos de proteção adequados
ao nível de risco.
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CAPÍTULO VIII

CONDIÇÕES PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES
ESPORTIVAS PROFISSIONAIS

Art. 49 – O retorno das atividades esportivas profissionais
dependerá:

I – Que um único treinador esteja junto ao esportista no centro de
treinamento, com exceção das pessoas com deficiência e menores de 18
(dezoito) anos que necessitem da presença de um acompanhante. Em não
sendo possível, que apenas o pessoal técnico estritamente necessário
participe do treinamento, mantendo as medidas gerais de prevenção e
higiene contra a COVID-19 indicadas pela autoridade sanitária;

II – Que os centros de treinamento identifiquem um coordenador
para supervisionar o cumprimento do disposto nesta lei, assim como um
médico do esporte que acompanhe o esportista profissional;

III – Que cada centro de treinamento estabeleça normas básicas de
proteção sanitária e de acesso antes de sua abertura, de acordo com o
disposto nas medidas gerais de prevenção e higiene contra a COVID-19
indicadas pelas autoridades sanitárias;

IV – Que, previamente à abertura do centro de treinamento, seja
realizada limpeza e desinfecção do ambiente, assim como as realizem
periodicamente por todas as instalações conforme o previsto no art. 8º
desta lei, desinfetando, especialmente, o material utilizado pelos esportistas
ao final de cada turno de treinamento;

V – Que os treinamentos, inclusive em esportes coletivos, sejam
realizados preferencialmente de maneira individual e as atividades
desenvolvidas sejam sempre sem contato físico e respeitando o
distanciamento de segurança de dois metros. Sendo impossível a dispensa
de treinamentos coletivos, eles deverão ser realizados em pequenos grupos
de no máximo 10 (dez) esportistas, mantendo o distanciamento de
prevenção de dois metros, evitando situações de contato físico e nunca
superando 30% (trinta por cento) da capacidade de lotação que a instalação
dispõe para os profissionais;

VI – Que se estabeleçam turnos e horários de acesso ao treinamento,
realizando a higienização e desinfecção dos espaços esportivos utilizados
após a finalização de cada turno que deverá ter preferencialmente duração
de duas horas e meia;

VII – Que se evite a presença dos veículos de comunicação nas
instalações dos esportistas em treinamento.

VIII – Que as reuniões técnicas de trabalho para exibição de vídeos
e revisões de caráter técnico e tático vinculadas aos treinamentos dos
esportistas sejam realizadas com, no máximo, dez participantes, e sempre
mantendo o distanciamento de segurança entre eles, bem como as medidas
de proteção necessárias, como utilização de equipamentos de proteção
individuais;

IX – Que se realize o controle médico e posterior do pessoal que
frequente os centros de treinamento, tanto os esportistas quanto os técnicos
e auxiliares;

X – Que os esportistas não compartilhem nenhum material ou
equipamento utilizado em exercícios táticos, inclusive em academias, e,
não sendo isto possível, que eles sejam desinfetados após cada uso.

CAPÍTULO IX
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA DE HOTEIS E

ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS

Art. 50 – A reabertura para o público de hotéis e estabelecimentos
turísticos dependerá:

I – Que se evite a utilização de piscinas, spas, academias, clubes,
zonas infantis, discotecas, salões de eventos e todos os espaços análogos
que não sejam imprescindíveis para o uso de hóspedes do hotel ou
alojamentos;

II - Que as zonas que não estiverem em uso tenham clara
identificação de acesso restrito ou que sejam interditadas totalmente;

III – Que se afixem informativos nos idiomas mais habituais dos
clientes expondo as condições restritivas de uso das instalações e as normas
de higiene a serem observadas em relação à prevenção de contágios;

IV – Que nas zonas de recepção e em atendimento ao cliente se
garanta o devido distanciamento de dois metros entre os trabalhadores e os
hóspedes. Quando for impossível o distanciamento de segurança, serão
utilizados os equipamentos de proteção adequados ao nível de risco;

V – Que nos espaços de atenção ao cliente onde seja possível a
formação de aglomerações ou filas eventuais, o distanciamento de segurança
de dois metros entre as pessoas deve ser organizado com sinais marcados
no solo;

VI – Que seja constantemente realizada a desinfecção de objetos
após manipulação pelos clientes ou entre os trabalhadores;

VII – Que instalem dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes
virucidas nos ambientes comuns e privados dos hotéis e alojamentos,
mantendo-os sempre em condições de uso;

VIII – Que se adotem procedimentos de higienização dos quartos
diariamente, independente de requisição do cliente;

 IX – Que se higienize e desinfete pelo menos a cada duas horas
todos os objetos e superfícies suscetíveis de manipulação, tais como botões
de elevadores, corrimãos de escadas, maçanetas de portas, campainhas e
torneiras de banheiros compartilhados;

X – Que se garanta que o cliente esteja informado sobre as condições
restritivas quanto ao uso das instalações, antes da confirmação da reserva
e durante sua instância nos hotéis e estabelecimentos turísticos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51 – Compete aos órgãos de vigilância sanitária estadual e
municipais, bem como ao órgão de defesa do consumidor no que lhe for
competente, a fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas por
esta lei.

Art. 52 – Os estabelecimentos comerciais não poderão anunciar
nem realizar ações que possam ocasionar aglomerações de público, tanto
dentro do estabelecimentos como em suas imediações.

Parágrafo único – A restrição estabelecida pelo caput deste artigo
não afetará anúncios de descontos, tampouco ofertas e promoções que se
realizem através da internet.

Art. 53 – As medidas especificadas por esta lei poderão ser
complementadas por protocolos das autoridades sanitárias estaduais,
revistas e adaptadas a cada setor.

Art. 54 – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos enquanto perdurar o período de vigência da Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana
pela COVID-19.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

A proposição ora analisada por esta Casa dispõe sobre as diretrizes
para a primeira fase do plano de transição para a nova normalidade no
Estado do Maranhão, tendo como base o planejamento da Espanha, um
dos países que mais sofreu os impactos da COVID-19 no mundo. Trata-
se da “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidade”, traduzida e adaptada à realidade
maranhense.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19, não
há perspectiva para que uma vacina seja descoberta, e isso tem exigido dos
poderes públicos a adoção de medidas muito restritivas para que o impacto
do vírus seja o menor possível, mas, com o decorrer dos meses em
isolamento social, há grande necessidade de que as pessoas retornem
gradativamente às suas atividades. O objetivo fundamental deste plano
para a transição é conseguir que, preservando a saúde pública, se possa
justamente recuperar paulatinamente a vida cotidiana e as atividades
econômicas, adotando medidas que minimizem o risco que representa a
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pandemia para a saúde da população e evitando que o Sistema Único de
Saúde – SUS colapse.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), bem como
que a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Maranhão
afirmam ser competência concorrente entre os entes legislar sobre relações
de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e, respectivamente), conto com o apoio
dos nobríssimos parlamentares para aprovação desta proposição.

PROJETO DE LEI Nº 157 / 2020.

Autoriza o executivo a criar gratificação especial
temporária de insalubridade para os policiais
militares e bombeiros militares do estado do
Maranhão, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública em decorrência da pandemia do
novo corona vírus (covid-19) estabelecido pelo decreto
nº 35672/2020, de 19/03/2020.

Art. 1º- Autoriza o Poder Executivo a instituir a Gratificação
Especial temporária de insalubridade para os Policiais Militares e
Bombeiros Militares do Estado do Maranhão, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo corona
vírus (COVID-19) estabelecido pelo decreto nº 35672/2020, de 19/03/
2020.

Parágrafo Único- A gratificação do caput será devida somente aos
servidores da ativa das referidas categorias.

Art.2º- O valor da gratificação será estipulado pelo Poder Executivo
e as despesas decorrentes desta lei correrão a conta das dotações
orçamentárias próprias e se necessário poderá abrir crédito suplementar.

Art 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a contar de 19 de março de 2020. - VINÍCIUS
LOURO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Justifico que os referidos profissionais ativos da segurança pública
em razão da natureza essencial das suas atividades, SEGURANÇA
PÚBLICA, permanecem expostos nas ruas, realizando seus serviços junto
a população, sempre de prontidão para atender a todos os cidadãos a
qualquer hora para manter a ordem; o cumprimento das terminações de
mobilidade e isolamento social imposta pelo Executivo a todos os cidadãos
e a paz, mesmo neste difícil momento que estamos passando com a
pandemia do corona vírus em nosso Estado.

Ratificamos assim que os servidores da segurança pública tem
maiores chances de serem contaminados pelo COVID19, por estarem
expostos nas ruas ou em seus postos de trabalhos.

Nesse sentido, propomos através deste projeto de lei
que, enquanto o estado de calamidade pública perdurar, tenham esses
nobres profissionais da atividade SEGURANÇA PÚBLICA, o direito ao
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, em decorrência
da própria natureza de atividade que junto com os servidores da saúde são
essenciais para combater a PANDEMIA CORONA VIRUS.

Confiante que esse momento difícil será atravessado, este
parlamentar pede o bom senso dos nobres colegas para que a presente
medida seja adotada e diante da importância e efetividade dos efeitos que
a medida tende a produzir, conclamo os nobres pares à aprovação da
matéria.

PROJETO DE LEI Nº 158 / 2020

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
TESTAGEM PERIÓDICA PARA DETECÇÃO DO
VÍRUS SARS-COV-2 EM EMPRESAS COM MAIS
DE VINTE TRABALHADORES NO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Como condição para funcionamento durante a pandemia
de COVID-19, os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços com vinte ou mais funcionários estão obrigados a realizar
testes para detecção do vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, a cada
quinze dias.

§ 1º – Os testes obrigatórios poderão ser dos tipos RT-PCR
(ReverseTranscriptase Polymerase Chain Reaction) ou sorológicos.

§ 2º - Estão dispensados da testagem periódica os funcionários
cujo resultado do primeiro teste tenha indicado IgG (imunoglobina G)
positivo e IgM (imunoglobina M) negativo.

§ 3º - Além da testagem periódica, os estabelecimentos comerciais,
industriais e de prestação de serviços com vinte ou mais funcionários
deverão monitorar diariamente os sintomas dos colaboradores através de
aferição de temperatura com utilização de termômetro corporal digital sem
toque.

Art. 2º - Os funcionários que tiverem resultados positivos deverão
ser afastados de suas atividades por, no mínimo, sete dias, para cumprir o
isolamento. Parágrafo único – O afastamento de que trata o caput deste
artigo poderá ser prolongado, caso haja recomendação médica.

Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços com menos de vinte funcionários não estão obrigados a realizar
testes periódicos, mas devem adotar procedimentos de higienização e
desinfecção dos ambientes, bem como disponibilizar aos colaboradores os
equipamentos de proteção individual – EPIs ao nível de risco.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor quinze dias após a data de sua
publicação, produzindo efeitos enquanto perdurar a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana
pela COVID-19 ou os Decretos nº 35.660, de 16 de março de 2020; o
Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020; o Decreto nº 35.677 de 2020
no âmbito do Estado do Maranhão e o Decreto nº 35.714, de 03 de abril de
2020.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei Ordinária ora apresentado a esta Casa, dispõe
sobre a obrigatoriedade de testagem periódica para detecção do vírus SARV-
CoV-2 em empresas com mais de vinte trabalhadores no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19, não
há perspectiva para que uma vacina seja descoberta, e isso tem exigido dos
poderes públicos a adoção de medidas muito restritivas para que o impacto
do vírus seja o menor possível, mas, com o decorrer dos meses em
isolamento social, há grande necessidade de que as pessoas retornem
gradativamente às suas atividades. O objetivo fundamental desta proposição
é conseguir que, preservando a saúde pública, se possa justamente recuperar
paulatinamente a vida cotidiana e as atividades econômicas, adotando
medidas que minimizem o risco que representa a pandemia para a saúde da
população e evitando que o Sistema Único de Saúde – SUS colapse.

Explique-se que a dispensa de que trata o art. 1º, § 2º, justifica-se
em virtude do IgG positivo (reagente) e IgM negativo (não reagente)
indicarem infecção antiga (com meses ou anos) ou que a pessoa foi vacinada
e o organismo teve sucesso na produção de anticorpos.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), bem como
que a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Maranhão
afirmam ser competência concorrente entre os entes legislar sobre relações
de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e, respectivamente), conto com o apoio
dos nobríssimos parlamentares para aprovação desta proposição.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PROS
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028 /2020

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Maria
Aragão” à Karollyn Furtado Barros.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Maria
Aragão para Karollyn Furtado Barros, em função de sua contribuição para
o desenvolvimento social do Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”
em São Luís, 15 de maio de 2020. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “e”, Medalha do Mérito Legislativo Maria
Aragão, concedida para os cidadãos que concorreram para o desenvolvimento
social do Maranhão ou do Brasil.

Karollyn Furtado Barros, mais conhecida como Karol Barros ou
Karolicias, nasceu em São Luis/MA, é administradora e proprietária da
empresa Karolicias no ramo de alimentação. Está no mercado desde 2016.
Iniciou suas atividades na cozinha da sua sogra e três meses depois montou
sua própria cozinha em outro espaço.

A história de empreendedorismo de Karol Barros começou na
faculdade, já que para pagar o curso precisava de uma renda extra. Por isso,
começou a fazer empadas para vender e, aos poucos, foi criando gosto (e
paixão) pela cozinha e logo quis se dedicar inteiramente a isso! No fim de
2016 largou o emprego e alguns meses depois, após os estoques zerados,
alugou um ponto e deu início oficialmente a Karolícias.

Atualmente, possui 5 lojas e serviço de delivery. Karol acredita
que o segredo do seu sucesso foi aliar a qualidade do produto, o atendimento
e a relação com as mais de 100 pessoas que trabalham com ela. Ela acredita
que isso faz toda a diferença, já que os funcionários tratam os clientes da
forma como são tratados. Hoje as redes sociais dela também são muito
importantes para gerar aproximação e engajamento com o público.

Karol também criou o projeto “Ainda vão dizer que foi sorte”
para incentivar e motivar outros empreendedores a partir da sua história.

Desta forma, em razão de sua grande contribuição para o
desenvolvimento social do nosso Estado, é que Karol Barros se faz digna
de receber esta tão honrosa medalha do mérito legislativo.

REQUERIMENTO Nº 164 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que
depois de ouvida a mesa, seja solicitado ao Exmº Sr. Abraham Weintraub,
Ministro da Educação (MEC), ao Exmº Sr Dep. Rodrigo Maia, Presidente
da Câmara dos Deputados e ao Exmº Sr. Senador Davi Alcolumbre,
Presidente do Senado Federal, a imediata suspensão dos procedimentos
de realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2020.

Na última segunda-feira, 11 de maio de 2020, o Ministério da
Educação – MEC divulgou o período de inscrições para o Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) 2020, que se iniciou no último dia 11 e vai até
o dia 22 de maio do presente ano. O procedimento deve ser feito na Página
do Participante, no site ou no aplicativo do Enem, informa o site do Inep.

Como se observa, o MEC decidiu realizar a edição do ENEM
2020 ignorando a pandemia do novo Coronavírus (Sars-Cov-2) declarada
pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que no Brasil já provocou a
morte de 13.276 pessoas, com 192.081 casos confirmados de infecção
pela COVID-19; no Maranhão são 9.801 infectados, 4.406 casos em
análise e 470 mortes já registradas (dados oficiais da Secretaria Estadual de
Saúde do Maranhão em 13/05/2020).

Tal determinação do Ministério da Educação contraria não apenas
as recomendações dos Conselhos de Educação, entidades estudantis e
profissionais da educação, mas sobretudo as orientações da própria OMS
e de outros organismos de saúde do Brasil e do mundo.

O ENEM é o passaporte de entrada dos jovens – sobretudo os
mais pobres – no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu). Alternativa ao vestibular, o exame democratizou o acesso ao ensino
superior: 95% das universidades federais utilizam suas notas como
mecanismo de seleção. O Enem é critério também para ingresso no ProUni,
acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e até mesmo a
programas do Governo do Maranhão.

É sabido por todos nós que as escolas públicas e privadas estão
com as aulas suspensas desde a segunda quinzena de março, cumprindo
isolamento social em função da pandemia da COVID-19. É sabido também
que as experiências de ensino remoto, praticadas pelas mais diversas
plataformas, não está obtendo resultado satisfatório, ao menos no que diz
respeito ao alcance e ao acesso de todos os estudantes aptos a se submeterem
ao Enem. Mais da metade deles não pode acompanhar essas aulas ou
porque não tem internet ou porque não tem equipamento (PC, notebook
e afins), além de uma série de outras questões afeitas à organização familiar
e condições de moradia.

É exatamente por esse motivo que o Enem precisa ser adiado.
Como instrumento de superação das desigualdades sociais, a realização do
Enem em novembro está fatalmente prejudicada. Significa apostar na
exclusão digital, interromper sonhos e dar prioridade aos que já têm
condições de acesso à educação, independente de pandemia. Significa
macular a referência genética do Enem que são a democratização do acesso
e a busca pela universalização da educação.

Diversos outros fatores atestam a impossibilidade de realização
do ENEM no mês de novembro do presente ano, tais como a precariedade
do sistema de internet necessário para inscrição e o próprio estado físico
e emocional que atinge milhares de alunos candidatos devido à pandemia.
Dessa forma, insistir na realização do ENEM 2020 será um ato de prejuízo
sem precedentes para a educação brasileira.

Que cópias deste Requerimento sejam encaminhadas ao(s), à(s):
- Deputados(as) Federais e Senadores(as) do Estado do Maranhão;
- Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão – OAB/MA;
- União Nacional dos Estudantes – UNE;
- União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES;
- CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação;
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO

“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 14 de maio de 2020. - “É de luta,
é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 165 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro à Vossa Excelência,
que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de tramitação
de urgência, para discussão e votação na próxima Sessão Extraordinária
Remota, o Projeto de Lei nº 149 de minha autoria, que ESTABELECE AS
DIRETRIZES PARA O PROGRAMA ESTADUAL “PROTEÇÃO DA
VIDA DAS MULHERES: COMBATE AO COVID-19 E À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA” DE MONITORAMENTO DAS
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DURANTE
O ESTADO DE CALAMIDADE, DECRETADO EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO COVID-19, NO ESTADO DO MARANHÃO.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, 13 de maio de 2020. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 166 / 2020

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares
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do senhor Perilo Penha Pinheiro Neto, falecido no dia 13 de maio de
2020, nesta cidade por infecção humana causada pelo Covid-19.

Neste momento de dor, consternado com o falecimento do amigo,
me solidarizo com seus familiares e amigos da comunidade pesqueira do
município de Turilândia pela grande perda.  O senhor Perilo Penha
Pinheiro Neto, foi presidente da Colônia de Pescadores de Turilândia-
MA e prestou relevantes serviços à comunidade da pesca, com competência,
zelo e determinação, participou indiretamente da formação de inúmeros
adolescentes filhos de pescadores da região para a inclusão digital e tantas
outras ações significativas, em benefício da categoria de pescadores.

 Sua dedicação e a sua contribuição constituem sem dúvidas marca
indelével na trajetória da sua caminhada. Assim, o Requerimento que ora
apresentamos manifesta o nosso reconhecimento.

 Recebam seus familiares a nossa solidariedade. Que Deus possa
lhes dar a resignação necessária para que superem irreparável perda.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de maio de 2020. -
Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 167 / 2020

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares
do senhor Gesner Soares Filho, falecido no dia 13 de maio de 2020,
nesta cidade, por infecção humana causada pelo Covid-19.

Consternado, lamento profundamente o falecimento do amigo e
me solidarizo com seus familiares pela irreparável perda.  Gesner Soares
Filho era um amigo fiel, engenheiro agrônomo, profissional dedicado, um
ser humano ímpar e deixa um legado de relevantes serviços no sistema de
agricultura do Estado do Maranhão e também, as marcas de um homem
aguerrido, de muitas lições de vida, profissionalismo, ética e humanidade.
Sua contribuição deixa sem dúvidas, marca indelével na trajetória da sua
caminhada neste plano terrestre.

Recebam seus familiares a nossa solidariedade. Que Deus possa
lhes dar a resignação necessária para que superem irreparável perda.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de maio de 2020. -
Edson Araújo - Deputado Estadual – PSB

INDICAÇÃO Nº 674 /2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa,
solicitamos que a presente proposição seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando a
reabertura do hospital de Monção. Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município e região,
especialmente em virtude da pandemia atribuída ao vírus COVID-19.

Plenário Deputado “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 14 de maio de 2020. – FELIPE DOS PNEUS –
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 675 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa,
solicitamos que a presente proposição seja encaminhada ao Exmo. Sr.
Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão, solicitando a
reabertura do hospital de Monção. Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município e região,
especialmente em virtude da pandemia atribuída ao vírus COVID-19.

Plenário Deputado “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 14 de maio de 2020. – FELIPE DOS PNEUS –
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 676 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado
do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Saúde do Estado, Sr. Carlos Lula, que seja CRIADO UM ANEXO AO
HOSPITAL MACROREGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DE PRESIDENTE DUTRA (SOCORRÃO), A FIM DE AMPLIAR O
NÚMERO DE LEITOS A SEREM DESTINADOS,
EXCLUSIVAMENTE, AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM
A COVID-19.

No dia 05/05/2020 foi publicada no Diário a Indicação Nº 616/
2020, de nossa autoria, com o mesmo objeto da presente proposição.
Sugeriu-se, naquela ocasião, dois imóveis onde poderia funcionar o anexo
do Socorrão, a saber: (1) Imóvel situado à Avenida Olavo Sampaio (próximo
ao Posto Melo), a 150 metros do Socorrão; (2) Antigo Hospital Bine
Soares, também localizado próximo ao Socorrão, cujas atividades foram
encerradas há alguns anos.

Contudo, após realização de uma avaliação prévia nos
referidos imóveis, concluiu-se que os mesmos encontram-se
deteriorados, necessitando de reformas estruturais, requerendo de
tempo para tanto. E dada urgência do caso, sugere-se, por meio da
presente Indicação, outro imóvel, localizado na BR 135, Presidente
Dutra, CEP: 65760-000 (prédio do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão – IEMA DE PRESIDENTE DUTRA).

É importante esclarecer que as aulas presenciais do IEMA
de Presidente Dutra estão suspensas. Logo, o espaço livre do prédio
ganharia uma nova função neste período de combate à pandemia do
novo coronavírus, cedendo, de forma temporária, para a implantação
e funcionamento dos leitos.

Antes do retorno das aulas presenciais, o prédio deverá ser
fechado para um processo de higienização e limpeza, adotando todos
os cuidados necessários para receber os estudantes, educadores,
colaboradores e famílias.

Frisa-se que o Socorrão de Presidente Dutra atua como hospital
“porta aberta”, sendo uma referência para as Regiões de Pedreiras, Barra
do Corda e São João dos Patos, realizando atendimento para cerca de 30
(trinta) municípios.

Diante do preocupante e crescente aumento de casos da COVID-
19 nessas regiões e uma vez que a ocupação de leito do Socorrão já se
aproxima da capacidade máxima, o objeto da presente Indicação, torna-se
uma medida preventiva, uma vez que a implantação de novos leitos
aumentará capacidade de atendimento, evitando um possível colapso na
saúde daquela região.

Em decorrência das atribuições serem das Secretarias de Estado,
em observância ao artigo 43, inciso V, da Constituição do Estado do
Maranhão, bem como ao artigo 152 do Regimento Interno desta Casa,
para o devido aproveitamento da idéia, a indicação torna-se o instrumento
propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de maio de 2020. -
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 677 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
aos representantes das empresas de transporte público do Maranhão
solicitando que disponibilizem equipamentos de proteção individual,
como álcool em gel e máscaras, aos motoristas e cobradores de suas
empresas.

A proposição se justifica pelo alto risco a que são submetidos
esses funcionários, que prestam um serviço essencial durante o
período de pandemia de COVID-19.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 678 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro, que depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, Desembargador Lourival Serejo,
a presente Indicação, solicitando providências, no sentido de implantar
o casamento por videoconferência nas Comarcas do Estado do
Maranhão, vez que tal medida é de relevante interesse público,
especialmente pelas implicações legais e sociais atreladas ao casamento
civil.

Tal medida objetiva solucionar um problema enfrentado por
diversos nubentes que estão com dificuldades na efetivação do tão sonhado
casamento, melhorando o fluxo de demandas do Poder Judiciário e
beneficiando milhares de pessoas em todo o Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,
14 de maio de 2020. - MICAL DAMASCENO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 679 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa,
em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr.  Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando
DUAS AMBULÂNCIAS, MODELO USA (que já vem da montadora
com o respirador instalado na ambulância) para atender o município de
Pedreiras e a região do Médio Mearim. Nosso pedido se justifica pela
necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população dos treze municípios que compõem a
Regional de Pedreiras, especialmente em virtude da pandemia atribuída o
vírus do COVID-19.

VINÍCIUS LOURO
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 680 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa,
em seu Art. 152, solicitamos que a presente preposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr.  Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde, solicitando o
levante de um hospital de campanha, no município de Pedreiras para
atender o município de Pedreiras e a região do Médio Mearim, em
detrimento da necessidade de atendimento intensivo as vítimas do
COVID-19.

 Justificamos nosso pedido pela urgente necessidade de melhor
atender e proporcionar maior agilidade aos atendimentos de saúde a
população dos treze municípios que compõem a Regional de Pedreiras,
especialmente em virtude da pandemia atribuída o vírus do COVID-19.

VINÍCIUS LOURO
Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 681 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado Indicação ao EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR FLAVIO DINO DE CASTO E COSTA, BEM COMO
AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE Sr. CARLOS LULA
SOLICITANDO A DESTINAÇÃO DE KITS COM
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES
DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE
CAXIAS-MA E DEMAIS CIDADES QUE FORAM
CONFIRMADOS CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS.

São KITS DE FÁRMACOS que combinam
HIDROXOCLOROQUINA, AZITROMICINA, UM CORTICÓIDE,
VITAMINAS C, D, além de remédios para febre e dores, como
PARACETOMOL E DIPIRONA. A distribuição seguira o mesmo
protocolo já estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde – SES, ampliando
para as unidades da rede de gestão estadual dos municípios. Ressalto
ainda, que a medida contemplará pessoas com comorbidades, sem doença
cardíaca, do 1º até o 5º dia de infecção do vírus.

A presente solicitação se fundamenta em decorrência da grande
necessidade dos municípios, minimizando o aumento repentino no número
de casos mais graves. É uma forma de cuidados de suporte em tempo hábil
para o tratamento da COVID-19. Portanto, é importante garantir a adequada
assistência na fase inicial da doença, principalmente nos grupos de risco,
logo após avaliação do paciente e aceitação do mesmo em tomar a
medicação.

Em consonância com iniciativas da Secretaria do Estado de Saúde,
a presente indicação tem como objetivo beneficiar os pacientes, favorecendo
ainda mais as diretrizes de prevenção, diagnóstico, tratamento e
monitoramento da COVID-19. É uma estratégia de contenção, mitigação
que serão adotadas com vistas a minimizar a propagação exponencial da
doença, diminuir a sobrecarga sobre os sistemas de saúde do Estado, e
evitar mortes.

Diante do exposto, que a presente indicação se destina. Desejo
votos de estima ao governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
saúde; Carlos Lula, pelo comprometido no combate à pandemia que acomete
o nosso Estado e país.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 18 de Maio de 2020. - Deputado
Adelmo Soares - Deputado Estadual – PcdoB
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 682 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino e ao Secretário da Saúde do Estado do Maranhão, o Senhor Carlos
Lula, requerendo que, nos boletins diários sobre a COVID-19 que são
editados pela Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão, incluam os
bairros onde residem os falecidos em decorrência da COVID-19, assim
como já fazem em relação aos casos da doença.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de maio de
2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 683 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino, ao Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e aos Secretários
da Saúde do Estado do Maranhão e do Município de São Luís, os Senhores
Carlos Lula e Lula Fylho, respectivamente, requerendo a adoção do Plano
de Transição para a Nova Normalidade, devidamente anexado neste
documento, inspirado na “Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidade”, adotada na Espanha,
traduzida e adaptada à realidade maranhense e ludovicense, objetivando o
estabelecimento de diretrizes que devem ser observadas para a retomada
de atividades comerciais, culturais e religiosas no âmbito do Estado do
Maranhão, após o afrouxamento das medidas de isolamento social contra
a COVID-19.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de maio de
2020. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO DE LEI Nº ______ DE 2020

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
PRIMEIRA FASE DO PLANO DE TRANSIÇÃO
PARA A NOVA NORMALIDADE NO ESTADO
DO MARANHÃO.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei tem por objetivo especificar as condições para
flexibilização de determinadas restrições no âmbito do Estado do Maranhão
estabelecidas pelo estado de calamidade pública em virtude da pandemia
de COVID-19, tratando-se da primeira fase do Plano de Transição para
uma Nova Realidade. Art. 2º - As pessoas que integram grupos de risco à
COVID-19 também estão autorizadas às habilitações previstas nesta lei,
sempre que sua condição clínica esteja controlada e a permita, mantendo
rigorosas medidas de proteção.

Parágrafo único - Não poderão fazer uso das habilitações dispostas
nesta lei, seja para retornar ao trabalho ou transitar pelos locais,
estabelecimentos, centros, teatros, cinemas ou realizar quaisquer outras
atividades a que se refira esta lei, as pessoas que apresentem sintomas ou
estejam em isolamento domiciliar diagnosticadas com COVID19, ou que
se encontrem em período de quarentena domiciliar por haver entrado em
contato direto com alguma pessoa com sintomas ou diagnosticada com
COVID-19.

TÍTULO II
MEDIDAS DE HIGIENE E PREVENÇÃO

Art. 3º - Sempre que possível, se fomentará a continuação do
teletrabalho e home office para aqueles trabalhadores que podem realizar
suas atividades laborais à distância.

Art. 4º - Sem prejuízo do cumprimento das normativas de
prevenção de riscos laborais, o proprietário da atividade econômica ou os
diretores das instituições de ensino e dos centros educativos e entidades
previstas nessa lei deverão adotar as iniciativas necessárias para cumprir
as medidas de higiene e prevenção para os trabalhadores dos setores de
atividades estabelecidos nesta lei, assegurando que os trabalhadores tenham
permanentemente a sua disposição no ambiente de trabalho álcool em gel
ou desinfetantes com virucida para limpeza das mãos, ou, quando isso não
for possível, água e sabão deverão estar disponíveis.

§ 1º - Quando não puder garantir a distância de segurança interpessoal
de aproximadamente dois metros, se assegurará aos trabalhadores que
disponham de equipamentos de proteção individuais - EPIs adequados ao
nível de risco ao qual estão expostos. Neste caso, todo o pessoal deverá
estar informado sobre o correto uso dos EPIs.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior será também aplicável a
todos os trabalhadores de empresas que prestem serviços nos centros,
entidades, locais ou estabelecimentos que são abrangidos por esta lei.

Art. 5º - O ponto eletrônico deverá ser substituído por qualquer
outro sistema de controle de horário e frequência que possa garantir as
medidas higiênicas adequadas para proteção da saúde e segurança dos
trabalhadores, ou o dispositivo deverá ser desinfetado antes e depois de
cada uso, advertindo os trabalhadores da importância dessa medida para
prevenção de contaminações.

Art. 6º - A disposição dos postos de trabalho, a organização dos
turnos e as demais condições de trabalho existentes nos centros, entidades,
locais e estabelecimentos deverão ser modificadas, na medida necessária,
para garantir que se mantenha o distanciamento de segurança interpessoal
mínimo de dois metros entre trabalhadores, sendo responsabilidade do
titular da atividade econômica ou dos diretores das instituições de ensino
e entidade, ou de qualquer outra pessoa a quem estes deleguem a
responsabilidade.

Parágrafo único - As medidas de distanciamento previstas nesta
lei deverão ser cumpridas em vestiários, banheiros, bilheterias, bem como
qualquer outra área de uso comum.

Art. 7º - Se um trabalhador apresentar sintomas compatíveis com
a enfermidade, o titular da atividade econômica deverá encaminhá-lo
diretamente a um estabelecimento de saúde. Sempre que seja possível, o
trabalhador colocará uma máscara de proteção, devendo se afastar de seu
posto de trabalho até que sua situação médica seja valorada por um
profissional da saúde.

Art. 8º - O titular da atividade econômica ou o diretor das
instituições de ensino e entidades deverá assegurar que se adotem as medidas
de limpeza e desinfecção adequadas às características e intensidade de uso
dos centros, entidades, locais e estabelecimentos previstos nesta lei.

Parágrafo único - Nos procedimentos de higienização se prestará
especial atenção às zonas de uso comum e às superfícies de contato mais
frequentes como maçanetas de portas, mesas, móveis, corrimãos, telefones
e outros elementos de características similares, conforme as seguintes
recomendações:

I - Se utilizará álcool ou desinfetantes com virucida para a
higienização;
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II – Após cada limpeza, os materiais utilizados e os equipamentos

de proteção serão descartados de forma adequada;
III - As medidas de limpeza se estenderão a zonas como vestuários,

bilheterias, banheiros, cozinhas, refeitórios e áreas de descanso;
IV – Quando existirem postos de trabalho compartilhados por

mais de um trabalhador, se realizará a limpeza e desinfecção após cada uso,
com especial atenção ao mobiliário e outros elementos suscetíveis de
manipulação.

Art. 9º - Em caso de utilização de uniformes ou roupas de trabalho
específicas, se procederá a lavagem e desinfecção diárias dos mesmos,
devendo a lavagem ser realizada de forma mecânica em ciclos entre 60
(sessenta) e 90 (noventa) graus celsius.

Art. 10 - Deve-se garantir a ventilação periódica das instalações
diariamente por, no mínimo, cinco minutos.

Art. 11 – Quando houver elevador nos centros, entidades, locais e
estabelecimentos previstos nesta lei, seu uso se limitará ao mínimo
imprescindível e se utilizarão preferencialmente as escadas.

Parágrafo único - Quando for necessário utilizar os elevadores, a
ocupação máxima será de uma pessoa, salvo se for possível garantir a
separação de dois metros entre elas, ou nos casos de pessoas que precisem
de assistência será permitida a utilização do elevador pelo acompanhante.

Art. 12 – Quando o uso de banheiros pelos clientes, visitantes ou
usuários for permitido pelo estabelecimento, a ocupação máxima será de
uma pessoa, salvo nos casos onde as pessoas precisem de assistência, que
também se permitirá a utilização do banheiro pelo acompanhante. Parágrafo
único - A limpeza e desinfecção dos banheiros devem ser realizadas por
seis vezes ao dia, no mínimo.

Art. 13 – Deve ser priorizado o pagamento por cartão de crédito
ou débito, ou outros meios que não necessitem de contato físico, evitando,
na medida do possível, o uso de dinheiro em espécie, garantindo-se que o
dispositivo seja higienizado após cada uso.

Art. 14 – As lixeiras disponibilizadas pelos estabelecimentos
deverão ter tampa e pedal, sendo higienizadas pelo menos uma vez ao dia.

CAPÍTULO II
FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDAS DE CARÁTER SOCIAL

Título I
Da liberdade de circulação

Art. 15 – Para o retorno gradual à nova realidade deverão ser
respeitadas as medidas de segurança e higiene estabelecidas pelas autoridades
sanitárias para a prevenção da COVID-19 e, em particular, as relativas ao
distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas, ou, alternativamente,
medidas de proteção física e de higienização de mãos.

Título II
Dos velórios e enterros

Art. 16 – Os velórios poderão ser realizados em todo tipo de
instalações, públicas ou privadas, com um limite máximo de quinze pessoas
em espaços ao ar livre ou dez pessoas em espaços fechados.

Art. 17 – A participação na comitiva para o enterro ou cremação
do falecido se restringe ao máximo de quinze pessoas, entre familiares e
agregados, além do ministro de culto competente para a prática dos ritos
funerários.

Art. 18 – Em todo caso, deverão ser respeitadas as medidas de
segurança e higiene estabelecidas pelas autoridades sanitárias para a
prevenção da COVID-19, relativas à manutenção de uma distância mínima
de segurança de dois metros, higienização de mãos e utilização de máscara.

Título III
Lugares de culto

Art. 19 – A reabertura ao público dos lugares de culto dependerá
de que a lotação do ambiente seja de até um terço de sua capacidade em
condições normais e que se cumpram as medidas gerais de segurança e
higiene estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

§ 1º – Se a capacidade máxima não estiver claramente determinada,
poderão ser utilizados os seguintes parâmetros para o cálculo:

 I – Espaços com assentos individuais: uma pessoa por assento,
devendo respeitar-se, em todo caso, a distância mínima de um metro entre
eles.

II – Espaços com bancos: distância de um metro entre cada pessoa
no banco.

III – Espaços sem assento: uma pessoa por metro quadrado de
superfície.

§ 2º - Com a lotação de um terço da capacidade máxima, se manterá
o distanciamento de segurança de, pelo menos, um metro entre as pessoas.
A nova capacidade de lotação deverá ser publicada em lugar visível no
espaço destinado ao culto.

§ 3º - Não se poderá utilizar o exterior dos edifícios e
estabelecimentos, nem a via pública para celebração de atos de culto.

Art. 20 – Sem prejuízo das recomendações de cada religião,
considerando as peculiaridades do exercício de culto das diversas
religiosidades, deverão ser observadas as seguintes recomendações:

I – Uso de máscaras para todos;
II – Antes de cada reunião ou celebração deverão ser realizadas

higienizações dos espaços utilizados e durante o desenvolvimento das
atividades se reiterará a desinfecção dos objetos que se tocam com maior
frequência;

III – Organizar as entradas e saídas para evitar aglomerações de
pessoas nos acessos e imediações dos lugares de culto;

IV – Estarão à disposição do público dispensadores de álcool em
gel ou desinfetante com virucida, especialmente na entrada do lugar do
culto, onde deverá estar sempre em condições de uso;

V – Deve-se evitar a utilização de água-benta e as bênçãos habituais
deverão ser realizadas em casa; VI – Se limitará ao menor tempo possível
a duração dos encontros e celebrações;

VII - Durante o prosseguimento das reuniões e celebrações, se
evitará:

a) O contato pessoal, mantendo a todo o momento o distanciamento
entre os fiéis;

b) A distribuição de qualquer tipo de objeto, livro ou folheto;
c) Tocar ou beijar objetos de devoção ou outros objetos que

habitualmente se manejem;

CAPÍTULO III
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA AO PÚBLICO DE

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS

Art. 21 - A reabertura ao público dos estabelecimentos e locais
comerciais e de atividades e serviços profissionais cujo funcionamento foi
suspenso por decretos estaduais para gestão da situação de crise sanitária
ocasionada pela COVID-19, dependerá do cumprimento dos seguintes
requisitos: I – Que se reduza a 30% (trinta por cento) a capacidade total de
lotação dos estabelecimentos comerciais. Em caso de estabelecimentos
distribuídos em vários andares, a presença de clientes em cada um deles
deverá observar a mesma proporção; II - Em qualquer caso, deve-se garantir
uma distância mínima de dois metros entre clientes. Nos estabelecimentos
comerciais onde não seja possível manter esse distanciamento, se permitirá
unicamente a permanência de um cliente no local; III – Que se estabeleça
um horário de atenção especial com serviço prioritário para maiores de 65
(sessenta e cinco) anos;

Art. 22 – Todos os estabelecimentos e locais que reabrirem ao
público poderão estabelecer, em cada caso, sistema de retirada no local dos
produtos adquiridos por aplicativos ou sites, sempre garantindo que a
retirada seja escalonada e evitando aglomerações no interior do local ou em
sua entrada.

Art. 23 – Quanto aos pequenos vendedores que desenvolvam sua
atividade comercial ao ar livre ou em via pública, comumente denominados
feirantes ou ambulantes, devem também utilizar equipamentos de proteção
individual ao atender o público, bem como garantir a higienização adequada
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dos produtos, evitando que sejam tocados pelos clientes e instruindo-os a
manter o distanciamento de um metro.

Art. 24 – Os estabelecimentos e locais que reabrirem ao público,
ao menos duas vezes ao dia, deverão higienizar e desinfetar suas instalações,
especialmente as superfícies de contato mais frequentes como maçanetas
de portas, mostradores, móveis, corrimãos, carrinhos, cestas, máquinas de
cartão de crédito e débito, ou outros elementos de similares características,
conforme as seguintes instruções:

 I – Uma das limpezas se realizará, obrigatoriamente, ao final do
dia;

 II – Aplicam-se as indicações de higienização e desinfecção
previstas no artigo 8º, I;

III – A outra limpeza se realizará durante a jornada de trabalho,
preferencialmente ao meio-dia, com uma pausa no atendimento aos clientes
para a realização das tarefas de higienização e desinfecção, comunicando
ao consumidor sobre o intervalo em mensagem visível na entrada do
estabelecimento; IV – Da mesma forma se realizará higienização e
desinfecção dos postos de trabalho em cada mudança de turno, com especial
atenção aos mostradores e mesas, bem como outros móveis e ferramentas
de trabalho suscetíveis de manipulação, especialmente aqueles utilizados
por mais de um trabalhador;

V – Quando no estabelecimento ou local permanecem mais de um
trabalhador atendendo ao público, as medidas de limpeza se estendem não
só à área comercial, mas também às zonas privadas dos trabalhadores, tais
como vestuários, banheiros, cozinhas, refeitórios e áreas de descanso.

Art. 25 – No caso de vendas automáticas, máquinas de
autoatendimento, lavanderias de autosserviço e atividades similares, o
titular dos estabelecimentos deverá assegurar o cumprimento das medidas
de higiene e desinfecção adequadas das máquinas e dos estabelecimentos.

 Art. 26 – Deve-se evitar a utilização dos banheiros dos
estabelecimentos comerciais por parte dos clientes, salvo em hipótese de
estrita necessidade e urgências. Neste caso, imediatamente após o uso se
realizará a limpeza de sanitários, torneiras e maçanetas de portas.

Art. 27 – Como medida de higienização e prevenção para o
trabalhador dos estabelecimentos e locais que reabrirem ao público, a
distância entre vendedor ou provedor de serviços e o cliente durante todo
o processo de atendimento será de, pelo menos, um metro quando houver
elementos de proteção ou barreira, ou de aproximadamente dois metros
sem estes elementos.

 Art. 28 – No caso de serviços que não permitam o distanciamento
de segurança interpessoal, como podem ser os salões de beleza, centros de
estética ou fisioterapia, deverão ser utilizados os equipamentos de proteção
individual - EPIs adequados ao nível de risco, assegurando a proteção
tanto do trabalhador e do cliente, devendo manter, de todo modo, a distância
de dois metros entre um cliente e outro.

Art. 29 – O tempo de permanência nos estabelecimentos e locais
será o estritamente necessário para que os clientes possam realizar suas
compras ou receber a prestação de serviço.

Art. 30 – Os estabelecimentos e locais, assim como os mercados
ao ar livre ou de venda em via pública, deverão fazer marcações claras da
distância de segurança interpessoal de dois metros entre clientes, com
sinais no solo, ou mediante uso de balizas e sinalizadores para os casos em
que não seja possível a atenção individualizada de mais de um cliente ao
mesmo tempo.

Art. 31 – Os estabelecimentos e locais deverão disponibilizar ao
público dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes com virucida, em
todo caso na entrada do local, devendo estar sempre em condições de uso.

Art. 32 – Os estabelecimentos e locais, assim como nos mercados
ao ar livre ou de venda em via pública, que contem com zonas de
autosserviço, deverão disponibilizar um trabalhador para a prestação desse
serviço, com o fim de evitar a manipulação direta dos produtos por parte
dos clientes. Art. 33 – Não devem ser postos a disposição dos clientes os
produtos de prova não destinados à venda como cosméticos, produtos de
perfumaria e similares que impliquem manipulação direta por sucessivos
clientes.

Art. 34 – Nos estabelecimentos do setor comercial têxtil e de
vendas de roupas e similares, os provadores deverão ser utilizados por

uma única pessoa, havendo imediata higienização e desinfecção após seu
uso.

Art. 35 – Em caso de um cliente experimentar uma peça de roupa
e não compra-la posteriormente, o proprietário do estabelecimento
implementará medidas para que a peça seja higienizada antes de ser
fornecida a outros clientes. Essa medida também será aplicável às
devoluções de roupas feitas pelos clientes.

Art. 36 - Os estabelecimentos e instalações devem expor ao público
sua capacidade máxima e garantir que essa capacidade, bem como a distância
interpessoal de segurança de dois metros, sejam respeitadas em seu interior.

 Art. 37 – Preferencialmente, sempre que um estabelecimento
disponha de duas ou mais portas, poderá se estabelecer uso diferenciado
para a entrada e saída, reduzindo assim o risco de aglomerações.

Art. 38 - Em estabelecimentos e instalações comerciais que
possuam estacionamentos próprios para funcionários e clientes, quando o
acesso às instalações, bilhetes de funcionários e leitores de cartões não
puderem ser realizados automaticamente sem contato, isso será substituído
pelo controle manual e contínuo pelo pessoal de segurança, para um melhor
monitoramento dos regulamentos de capacidade.

CAPÍTULO IV
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

 Art. 39 – Quando da reabertura das instituições de ensino infantil,
fundamental e médio, o primeiro momento será destinado para sua
higienização, desinfecção e realização de atividades administrativas. § 1º –
Durante a realização das atividades especificadas no caput deste artigo,
deve-se garantir aos trabalhadores o distanciamento de segurança de dois
metros.

§ 2º - Para a realização das atividades previstas no caput deste
artigo, as instituições de ensino infantil, fundamental e médio deverão
cumprir as seguintes medidas de higienização e prevenção:

 I – Os procedimentos de higienização e desinfecção levarão em
consideração o disposto no art. 8º;

II – A organização de circulação de pessoas e a distribuição de
espaços deverão ser modificadas, quando for necessário, com o objetivo
de garantir o distanciamento de segurança interpessoal de dois metros;

III – Se evitará ao máximo a utilização e circulação de documentos
em papel;

IV – Os espaços de atenção ao público devem ter elementos de
separação entre os trabalhadores das instituições de ensino infantil,
fundamental e médio e os clientes;

V – As instituições de ensino infantil, fundamental e médio deverão
prover aos trabalhadores o material de proteção necessário para a realização
de suas funções.

Art. 40 – Quando da reabertura das instituições de ensino superior,
o primeiro momento será destinado para sua higienização, desinfecção e
realização de atividades administrativas inadiáveis.

§ 1º - Durante a realização das tarefas de gestão a que se refere o
caput deste artigo, deve-se garantir o distanciamento de segurança de dois
metros entre os trabalhadores, assim como entre estes e os alunos.

§ 2º - As instituições de ensino superior deverão prover aos
trabalhadores o material de proteção necessário para a realização de suas
funções.

Art. 41 – A reabertura das instituições de ensino superior
pressupõe a reabertura dos seus respectivos laboratórios de pesquisa, que
deverão adotar o distanciamento de segurança de dois metros entre docentes
e discentes que os frequentarem.

§ 1º - Cabe às instituições de ensino superior prover aos
trabalhadores dos laboratórios o material de proteção necessário para a
realização de suas funções.

§ 2º - Os docentes e discentes que frequentarem o laboratório
deverão se responsabilizar pela higienização e desinfecção do material
utilizado após finalizado o trabalho.
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CAPÍTULO V

CONDIÇÕES DE FLEXIBILIZAÇÃO EM MATÉRIA CIENTÍFICA
E INOVAÇÃO

Art. 42 – O retorno das atividades das entidades de natureza
pública e privada que desenvolvam ou deem suporte às atividades de
pesquisa científica, técnica, desenvolvimento e inovação em todas as áreas
de conhecimento, cuja atividade tiver sido afetada total ou parcialmente
pelas medidas de isolamento social e suas sucessivas prorrogações,
dependerá:

I – Que se garanta a proteção de todas as pessoas que prestem
serviços às entidades e o cumprimento geral das medidas de prevenção e
higiene contra a COVID-19 indicadas pelas autoridades sanitárias,
assegurando o desenvolvimento da atividade laboral em condições de
segurança, autoproteção e distanciamento social;

II – Que se realizem limpezas e desinfecções periódicas nos locais
e instalações onde se desenvolvam tais atividades, nos termos do art. 8º
desta lei;

III – Que se incentive a continuidade do teletrabalho e home office
para aqueles empregados ou pessoas que prestem serviços nas entidades
e que possam realizar suas atividades laborais à distância, garantindo-se
que os trabalhadores imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade
de pesquisa cientifica e técnica possam desempenhar suas atividades em
domicílio ou no próprio centro de trabalho;

 IV – Que se estabeleçam turnos de trabalho quando for
estritamente necessária a presença física dos trabalhadores nessas entidades,
a fim de garantir que as medidas de proteção previstas nesta lei sejam
observadas, realizando a higienização e desinfecção do ambiente entre o
fim de um turno de trabalho e o começo do outro.

Art. 43 – A realização de seminários, congressos e demais eventos
de caráter científico, dependerá do cumprimento das recomendações de
distanciamento físico de dois metros quando as apresentações não puderem
ser feitas por videoconferência, além das condições de limpeza, desinfecção
e autoproteção dos participantes, organizadores e das instalações onde o
evento será realizado.

CAPÍTULO VI
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA AO PÚBLICO DE

BIBLIOTECAS

Art. 44 – A reabertura de bibliotecas públicas ou privadas para as
atividades de empréstimo e devolução de obras, leituras individuais, assim
como informação bibliográfica, dependerá:

I – Que as obras sejam solicitadas pelos usuários e disponibilizadas
pelos bibliotecários, evitando-se o contato direto entre os usuários e o
acervo;

 II – Que as obras, uma vez consultadas, sejam depositadas em
lugar separado e isoladas das demais por, ao menos, 14 (quatorze) dias;

III – Que as coleções de livre acesso permaneçam fechadas ao
público;

IV – Que se evite a realização de atividades culturais, leitura em
cabines de estudo ou a utilização de computadores para consultas de
catálogo online;

 V – Que, antes da reabertura ao público, o responsável pelas
bibliotecas públicas ou privadas adote as seguintes medidas em relação às
instalações:

a) Proceder a limpeza e desinfecção das instalações, mobiliário e
equipamentos de trabalho;

b) Instalar dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes virucidas
nas zonas de acesso às bibliotecas e nas áreas de contato com o público;

c) Instalar telas, divisórias ou painéis de proteção, quando
apropriado. Da mesma forma, sinais devem ser afixados no solo para
indicar aos usuários que se dirigem aos postos de atendimento onde eles
devem se situar para respeitar o distanciamento de segurança;

d) Isolar zonas cujo acesso não esteja livre, para impedir a
movimentação de usuários a áreas não disponíveis;

e) Habilitar um espaço na biblioteca para depositar, durante ao
menos 14 (quatorze) dias, as obras e documentos devolvidos ou
manipulados pelo público;

§ 1º - O responsável pela biblioteca pública ou privada deverá
organizar o trabalho de modo que se garanta que a manipulação de livros e
outros materiais se realizem pelo menor número possível de trabalhadores.

§ 2º - O responsável pela biblioteca pública ou privada estabelecerá
uma redução da capacidade de lotação de até 30% (trinta por cento) para
garantir que se cumpram as medidas de distanciamento social.

 § 3º - Nas dependências das bibliotecas devem ser instalados
painéis ou outros documentos informativos sobre as medidas higiênicas e
sanitárias para a correta utilização dos serviços bibliotecários, em linguagem
clara e de acessibilidade universal, em locais visíveis.

CAPÍTULO VII
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA AO PÚBLICO DE MUSEUS

Art. 45 – A reabertura de museus públicos ou privados para
visitas a coleções e exposições temporárias dependerá:

I – Da redução de sua capacidade de lotação em um terço para cada
uma de suas salas e espaços públicos, controlando-se através da venda de
tickets em bilheterias ou online, onde o museu disponibilizará um número
máximo de entradas para distintos horários;

II – Da adequação de suas instalações para garantir a proteção
tanto dos trabalhadores como dos visitantes, realizando a organização de
entrada e saída, alteração de rotas, isolamento de salas que não permitam
manter o distanciamento mínimo de segurança;

III – Que se evite a realização de atividades culturais e didáticas,
especialmente com a utilização de equipamentos de uso tátil, audiovisual
e folhetos informativos, mantendo apenas as visitações;

IV – Que as visitações sejam individuais, entendendo-se como
tais as visitas de uma só pessoa, a de uma unidade familiar ou unidade de
convivência análoga, sempre mantendo o distanciamento de segurança
interpessoal de dois metros;

 V – Da priorização da venda online dos bilhetes de entrada;
VI – Que todo o público, incluindo o que espera para entrar no

museu, deverá manter um distanciamento de segurança interpessoal de
dois metros, devendo o museu se responsabilizar pela marcação do
espaçamento nas zonas de acesso;

VII – Que se evite disponibilizar o serviço de guarda-volumes;
VIII – Que nas zonas de acesso e nos pontos de contato com o

público, tais como bilheterias ou painéis de informação, se instalem
dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes virucidas para utilização
dos visitantes;

IX – Que instalem telas ou elementos de proteção similar nos
pontos como bilheterias, painéis de informação, ou outros que propiciem
o contato direto entre trabalhadores e visitantes;

X – Da realização de higienização e desinfecção periódica do
museu, especialmente as vitrines que possam ser tocadas pelos visitantes,
adequando-se os produtos utilizados ao valor histórico e artístico do bem
cultural sobre o qual será aplicado;

XI – Que se evite a utilização dos banheiros dos museus por parte
dos visitantes, salvo em caso de estrita necessidade. Neste caso,
imediatamente após o uso se realizará a limpeza de sanitários, torneiras e
maçanetas de portas.

CAPÍTULO VII
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ATOS E ESPETÁCULOS

CULTURAIS

Art. 46 – A reabertura de locais públicos ou privados para realização
de atos e espetáculos culturais dependerá:

 I – Que, se realizados em ambientes fechados, não haja mais de 30
(trinta) pessoas no total; se realizados ao ar livre, a capacidade máxima
será de 200 (duzentas) pessoas.

 II – Que a venda online de entradas e bilhetes seja priorizada;
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III – Que se garanta que os espectadores estejam sentados e

mantenham a distância de segurança fixada pelas autoridades sanitárias;
IV – Que todos os assentos estejam numerados, devendo inabilitar

aqueles que não atendam aos critérios de distanciamento físico;
V – Que se evite o trânsito de pessoas entre filas, para que o

distanciamento de segurança não seja violado;
VI – Que não se entreguem livretos, folhetos, nem qualquer outra

documentação em papel;
VII - Que em não podendo garantir o distanciamento de segurança

interpessoal, se disponibilizem equipamentos de proteção individual
adequados ao nível de risco;

VIII – Que a entrada e saída do público seja organizada de forma
escalonada, garantindo o distanciamento de segurança interpessoal;

IX – Que não existam pausas intermediárias nos espetáculos e,
em sendo inevitáveis, que tenham duração suficiente para que a saída e
entrada durante o intervalo de descanso também seja escalonada nas mesmas
condições do inciso anterior;

 X – Que se publicizem, antes e depois da apresentação, avisos
com informações sobre as medidas de higienização e distanciamento;

XI – Que a distância entre os trabalhadores dos ambientes e o
público durante o processo de atenção e acomodação ao cliente seja de
aproximadamente dois metros.

 § 1º - Os ambientes e estabelecimentos, fechados ou ao ar livre,
que abram ao público, deverão realizar a limpeza e desinfecção dos locais
ao menos uma vez ao dia, antes da abertura ao público, e em caso de
realizar vários atos, espetáculos ou exibições culturais, a higienização deve
ser feita antes de cada uma deles, nos termos do art. 8º desta lei.

§ 2º - Os estabelecimentos, locais e espaços ao ar livre deverão
disponibilizar ao público dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes
com virucida na entrada do ambiente, mantendo-os sempre em condições
de uso.

 § 3º - Os estabelecimentos deverão higienizar e desinfetar os
banheiros no início, intervalo e encerramento de cada ato, espetáculo ou
exibição.

 Art. 47 – Quando houver vários artistas simultaneamente em um
cenário, a direção da manifestação artística deverá garantir que se mantenha
o distanciamento de segurança entre eles.

§ 1º - Nas atuações ou espetáculos que não se possa manter o
distanciamento de segurança, tampouco utilizar equipamentos de proteção
adequados ao nível de risco, como é o caso dos atores e atrizes, deverão ser
atendidas medidas de segurança adicionais estabelecidas para casos
particulares, a partir das recomendações das autoridades sanitárias.

§ 2º - Antes e depois das apresentações e dos ensaios, se garantirá
a higienização e desinfecção de todas as superfícies e instrumentos com os
quais os artistas estiveram em contato, inclusive os vestiários, que deverão
seguir os protocolos de limpeza especificados no art. 8º desta lei.

Art. 48 – Os equipamentos e ferramentas de comunicação deverão
ser pessoais e intransferíveis, ou, as partes que estiverem em contato
direto com o corpo da pessoa que estiver utilizando-o devem ser
higienizadas antes e após o uso.

§ 1º - Os equipamentos que devem ser manipulados por diferentes
pessoas devem ser desinfetados antes e após cada utilização.

§ 2º - Nas atividades que devem ser desenvolvidas por mais de
uma pessoa e não se possa manter um distanciamento de segurança, todos
os trabalhadores deverão utilizar os equipamentos de proteção adequados
ao nível de risco.

CAPÍTULO VIII
CONDIÇÕES PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES

ESPORTIVAS PROFISSIONAIS

Art. 49 – O retorno das atividades esportivas profissionais
dependerá:

I – Que um único treinador esteja junto ao esportista no centro de
treinamento, com exceção das pessoas com deficiência e menores de 18
(dezoito) anos que necessitem da presença de um acompanhante. Em não
sendo possível, que apenas o pessoal técnico estritamente necessário

participe do treinamento, mantendo as medidas gerais de prevenção e
higiene contra a COVID-19 indicadas pela autoridade sanitária;

II – Que os centros de treinamento identifiquem um coordenador
para supervisionar o cumprimento do disposto nesta lei, assim como um
médico do esporte que acompanhe o esportista profissional;

III – Que cada centro de treinamento estabeleça normas básicas de
proteção sanitária e de acesso antes de sua abertura, de acordo com o
disposto nas medidas gerais de prevenção e higiene contra a COVID-19
indicadas pelas autoridades sanitárias;

IV – Que, previamente à abertura do centro de treinamento, seja
realizada limpeza e desinfecção do ambiente, assim como as realizem
periodicamente por todas as instalações conforme o previsto no art. 8º
desta lei, desinfetando, especialmente, o material utilizado pelos esportistas
ao final de cada turno de treinamento;

V – Que os treinamentos, inclusive em esportes coletivos, sejam
realizados preferencialmente de maneira individual e as atividades
desenvolvidas sejam sempre sem contato físico e respeitando o
distanciamento de segurança de dois metros. Sendo impossível a dispensa
de treinamentos coletivos, eles deverão ser realizados em pequenos grupos
de no máximo 10 (dez) esportistas, mantendo o distanciamento de
prevenção de dois metros, evitando situações de contato físico e nunca
superando 30% (trinta por cento) da capacidade de lotação que a instalação
dispõe para os profissionais;

 VI – Que se estabeleçam turnos e horários de acesso ao
treinamento, realizando a higienização e desinfecção dos espaços esportivos
utilizados após a finalização de cada turno que deverá ter preferencialmente
duração de duas horas e meia;

VII – Que se evite a presença dos veículos de comunicação nas
instalações dos esportistas em treinamento.

 VIII – Que as reuniões técnicas de trabalho para exibição de
vídeos e revisões de caráter técnico e tático vinculadas aos treinamentos
dos esportistas sejam realizadas com, no máximo, dez participantes, e
sempre mantendo o distanciamento de segurança entre eles, bem como as
medidas de proteção necessárias, como utilização de equipamentos de
proteção individuais;

IX – Que se realize o controle médico e posterior do pessoal que
frequente os centros de treinamento, tanto os esportistas quanto os técnicos
e auxiliares;

 X – Que os esportistas não compartilhem nenhum material ou
equipamento utilizado em exercícios táticos, inclusive em academias, e,
não sendo isto possível, que eles sejam desinfetados após cada uso.

CAPÍTULO IX
CONDIÇÕES PARA A REABERTURA DE HOTEIS E

ESTABELECIMENTOS TURÍSTICOS

Art. 50 – A reabertura para o público de hotéis e estabelecimentos
turísticos dependerá:

 I – Que se evite a utilização de piscinas, spas, academias, clubes,
zonas infantis, discotecas, salões de eventos e todos os espaços análogos
que não sejam imprescindíveis para o uso de hóspedes do hotel ou
alojamentos;

II - Que as zonas que não estiverem em uso tenham clara
identificação de acesso restrito ou que sejam interditadas totalmente;

 III – Que se afixem informativos nos idiomas mais habituais dos
clientes expondo as condições restritivas de uso das instalações e as normas
de higiene a serem observadas em relação à prevenção de contágios;

 IV – Que nas zonas de recepção e em atendimento ao cliente se
garanta o devido distanciamento de dois metros entre os trabalhadores e os
hóspedes. Quando for impossível o distanciamento de segurança, serão
utilizados os equipamentos de proteção adequados ao nível de risco;

V – Que nos espaços de atenção ao cliente onde seja possível a
formação de aglomerações ou filas eventuais, o distanciamento de segurança
de dois metros entre as pessoas deve ser organizado com sinais marcados
no solo;

VI – Que seja constantemente realizada a desinfecção de objetos
após manipulação pelos clientes ou entre os trabalhadores;
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VII – Que instalem dispensadores de álcool em gel ou desinfetantes

virucidas nos ambientes comuns e privados dos hotéis e alojamentos,
mantendo-os sempre em condições de uso;

VIII – Que se adotem procedimentos de higienização dos quartos
diariamente, independente de requisição do cliente;

IX – Que se higienize e desinfete pelo menos a cada duas horas
todos os objetos e superfícies suscetíveis de manipulação, tais como botões
de elevadores, corrimãos de escadas, maçanetas de portas, campainhas e
torneiras de banheiros compartilhados;

X – Que se garanta que o cliente esteja informado sobre as condições
restritivas quanto ao uso das instalações, antes da confirmação da reserva
e durante sua instância nos hotéis e estabelecimentos turísticos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51 – Compete aos órgãos de vigilância sanitária estadual e
municipais, bem como ao órgão de defesa do consumidor no que lhe for
competente, a fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas por
esta lei.

 Art. 52 – Os estabelecimentos comerciais não poderão anunciar
nem realizar ações que possam ocasionar aglomerações de público, tanto
dentro do estabelecimentos como em suas imediações. Parágrafo único – A
restrição estabelecida pelo caput deste artigo não afetará anúncios de
descontos, tampouco ofertas e promoções que se realizem através da
internet.

Art. 53 – As medidas especificadas por esta lei poderão ser
complementadas por protocolos das autoridades sanitárias estaduais,
revistas e adaptadas a cada setor.

 Art. 54 – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos enquanto perdurar o período de vigência da Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana
pela COVID-19. JUSTIFICATIVA

 A proposição enviada dispõe sobre as diretrizes para a primeira
fase do plano de transição para a nova normalidade no Estado do Maranhão,
tendo como base o planejamento da Espanha, um dos países que mais
sofreu os impactos da COVID-19 no mundo. Trata-se da “Orden SND/
399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidade”, traduzida e adaptada à realidade maranhense.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19, não
há perspectiva para que uma vacina seja descoberta, e isso tem exigido dos
poderes públicos a adoção de medidas muito restritivas para que o impacto
do vírus seja o menor possível, mas, com o decorrer dos meses em
isolamento social, há grande necessidade de que as pessoas retornem
gradativamente às suas atividades. O objetivo fundamental deste plano
para a transição é conseguir que, preservando a saúde pública, se possa
justamente recuperar paulatinamente a vida cotidiana e as atividades
econômicas, adotando medidas que minimizem o risco que representa a
pandemia para a saúde da população e evitando que o Sistema Único de
Saúde – SUS colapse.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), bem como
que a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Maranhão
afirmam ser competência concorrente entre os entes legislar sobre relações
de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e, respectivamente), conto com o apoio
dos Chefes do Poder Executivo estadual e municipal para aproveitamento
desta proposição.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PROS

INDICAÇÃO Nº 684 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio
Dino, ao Prefeito do Município de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda
Júnior e aos Secretários da Saúde do Estado do Maranhão e do Município
de São Luís, os Senhores Carlos Lula e Lula Fylho, respectivamente,
requerendo a criação de um Sistema de Controle e Monitoramento de
Testes da COVID-19.

Em indicação anterior ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde do Estado do Maranhão, que enviamos agora ao Prefeito de São
Luís e ao Secretário de Saúde do Município de São Luís (para caso tenham
interesse em editar o diploma normativo no âmbito da municipalidade),
sugerimos a edição de decreto nos termos de anteprojeto de lei também
encaminhado, que trata sobre a obrigatoriedade de testagem periódica dos
funcionários dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços com vinte ou mais colaboradores, como medida para prevenir
a propagação do coronavírus quando as atividades econômicas forem
autorizadas a funcionar.

Ocorre que, para que o Estado do Maranhão e o Município de São
Luís possam saber se cada empresa está cumprindo com a determinação
eventualmente estabelecida por decreto ou lei, é necessário criar um sistema
de controle e monitoramento de testes da COVID-19, onde os dados
repassados pelas empresas serão armazenados, como é realizado em
Teresina, facilitando, inclusive, a aplicação de sanções administrativas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de maio de
2020. -  DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL – PROS

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO DE LEI Nº ____ DE 2020

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE
TESTAGEM PERIÓDICA PARA DETECÇÃO
DO VÍRUS SARS-COV-2 EM EMPRESAS COM
MAIS DE VINTE TRABALHADORES NO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Art. 1º - Como condição para funcionamento durante a
pandemia de COVID-19, os estabelecimentos comerciais, industriais e de
prestação de serviços com vinte ou mais funcionários estão obrigados a
realizar testes para detecção do vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, a
cada quinze dias.

§ 1º – Os testes obrigatórios poderão ser dos tipos RT-PCR
(ReverseTranscriptase Polymerase Chain Reaction) ou sorológicos.

§ 2º - Estão dispensados da testagem periódica os funcionários
cujo resultado do primeiro teste tenha indicado IgG (imunoglobina G)
positivo e IgM (imunoglobina M) negativo.

§ 3º - Além da testagem periódica, os estabelecimentos comerciais,
industriais e de prestação de serviços com vinte ou mais funcionários
deverão monitorar diariamente os sintomas dos colaboradores através de
aferição de temperatura com utilização de termômetro corporal digital sem
toque.

Art. 2º - Os funcionários que tiverem resultados positivos deverão
ser afastados de suas atividades por, no mínimo, sete dias, para cumprir o
isolamento. Parágrafo único – O afastamento de que trata o caput deste
artigo poderá ser prolongado, caso haja recomendação médica.

Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços com menos de vinte funcionários não estão obrigados a realizar
testes periódicos, mas devem adotar procedimentos de higienização e
desinfecção dos ambientes, bem como disponibilizar aos colaboradores os
equipamentos de proteção individual – EPIs ao nível de risco.
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Art. 4º - Esta Lei entra em vigor quinze dias após a data de sua

publicação, produzindo efeitos enquanto perdurar a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII pela
Organização Mundial da Saúde - OMS, em decorrência da Infecção Humana
pela COVID-19 ou os Decretos nº 35.660, de 16 de março de 2020; o
Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020; o Decreto nº 35.677 de 2020
no âmbito do Estado do Maranhão e o Decreto nº 35.714, de 03 de abril de
2020

 JUSTIFICATIVA
O Anteprojeto de Lei Ordinária ora apresentado a esta Casa,

dispõe sobre a obrigatoriedade de testagem periódica para detecção do
vírus SARV-CoV-2 em empresas com mais de vinte trabalhadores no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia da COVID-19, não
há perspectiva para que uma vacina seja descoberta, e isso tem exigido dos
poderes públicos a adoção de medidas muito restritivas para que o impacto
do vírus seja o menor possível, mas, com o decorrer dos meses em
isolamento social, há grande necessidade de que as pessoas retornem
gradativamente às suas atividades. O objetivo fundamental desta proposição
é conseguir que, preservando a saúde pública, se possa justamente recuperar
paulatinamente a vida cotidiana e as atividades econômicas, adotando
medidas que minimizem o risco que representa a pandemia para a saúde da
população e evitando que o Sistema Único de Saúde – SUS colapse.

Explique-se que a dispensa de que trata o art. 1º, § 2º, justifica-se
em virtude do IgG positivo (reagente) e IgM negativo (não reagente)
indicarem infecção antiga (com meses ou anos) ou que a pessoa foi vacinada
e o organismo teve sucesso na produção de anticorpos.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), bem como
que a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Maranhão
afirmam ser competência concorrente entre os entes legislar sobre relações
de consumo (art. 24, V e art. 12, II, e, respectivamente), conto com o apoio
do Chefe do Poder Executivo estadual e municipal para editar decreto no
sentido do disposto por essa proposição, bem como estabelecer as sanções
cabíveis em caso de descumprimento.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N Nº 134 DE 2020

Majora os valores das multas constantes do artigo
3o.,  inciso I e inclui parágrafo único ao artigo 4o.
para e estabelecer atenuante de reparação voluntária;
ao PLO No. 134 de 2020, que Dispõe sobre punição
para quem divulgar “Fake News” no Estado do
Maranhão.

Artigo único - Os arts. 3º e 4º do Projeto de Lei Ordinária Nº 134
de 2020 deverão ter as seguintes redações:

Art. 3º. O propagador ou propagadora de Fake News, estará
sujeito a seguinte punição:
I – Multa que pode variar entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos
reais) e R$ 10.000,00 (Dez mil reais) dependendo do grau de
prejuízo causado a sociedade pela propagação da Fake News.
Art. 4º. A multa de que trata o I, Art.3º, desse Projeto de Lei,
pode dobrar em caso de reincidência por parte do propagador
ou propagadora da Fake News.
Parágrafo único. Em caso de arrependimento voluntario e
eficaz reparação da informação inverídica, Fake News,
publicizada pelo próprio autor da divulgação original, a multa
prevista no Inciso I do artigo 3o. desta lei fica reduzida à metade.

Sala das Comissões, Palácio Manuel Beckman, em São Luís a 17
de maio de 2020.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   510/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Colinas.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Colinas, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0
- Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 012, de 04
de maio de 2020, que declara o estado de calamidade pública no município
de Colinas.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de maio de 2020.  Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   511/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Timon.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Timon, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0
- Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 099, de 23
de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no município
de Timon.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N.º   512/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Lago dos
Rodrigues.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Lago dos Rodrigues, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 010, de 15 de abril de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no município de Lago dos Rodrigues.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   513/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Carolina.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Carolina, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 009, de 23 de março de 2020, que declara o estado de
calamidade pública no município de Carolina.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

  MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram
e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   514/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Magalhães de
Almeida.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Magalhães de Almeida, em todo território
do Município, em face da extensão do desastre causado pelas chuvas que
se abateram sob o município, ante a situação de anormalidade provocada
pelo desastre, nos termos do Decreto Municipal nº 008 de 27 de março de
2020, que declara  a situação de emergência no município de Magalhães de
Almeida.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

  MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram
e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   515/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Bom Jesus das
Selvas.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Bom Jesus das Selvas, em todo território
do Município, em decorrência das torrenciais chuvas na região e da Pandemia
da COVID-19, novo Coronavirus, nos termos dos Decretos Municipais
nº 041 de 27 de março de 2020 e nº 056, de 14 de maio de 2020, que declara
a situação de emergência em saúde pública no município de Bom Jesus das
Selvas, para reconhecimento nos termos do artigo 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000).

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   516/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Alcântara.
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Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado

do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Alcântara, em todo território do
Município, em decorrência da Pandemia da COVID-19, novo Coronavirus,
nos termos do Decreto Municipal nº 011 de 23 de março de 2020, que
declara  a situação de calamidade pública no município de Alcântara, para
reconhecimento nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar Federal nº 101/2000).

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

  MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram
e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 021/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   517/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Esperantinópolis.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Esperantinópolis, em todo território do
Município, em decorrência da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal
nº 010 de 29 de abril de 2020, que declara a situação de calamidade pública
no município de Esperantinópolis, para reconhecimento nos termos do
artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº
101/2000).

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   518/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Santa Luzia do
Paruá.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do

Poder Executivo do Município de Santa Luzia do Paruá, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos
do Decreto Municipal nº 084, de 04 de maio de 2020, que declara o estado
de calamidade pública no município de Santa Luzia do Paruá.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   519/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Conceição do
Lago Açu.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Conceição do Lago Açu, em todo território
do Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 024, de 11 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no município de Conceição do Lago Açu.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

  MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram
e o façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e
correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   520/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Rosário.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Rosário, em todo território do Município,
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0
- Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto Municipal nº 209, de 20
de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município
de Rosário.
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Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua

publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18  de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   521/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Mata Roma.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pelo Chefe do
Poder Executivo do Município de Mata Roma, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral),  e ao vírus H1N1, nos
termos do Decreto Municipal nº 010, de 27 de março de 2020, que declara
o estado de calamidade pública no Município de Mata Roma.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2020, aprovado nos seus turnos
regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N.º   522/2020

Aprova o pedido de reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Santa Inês.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Chefe do
Poder Executivo do Município de Santa Inês, em todo território do
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), nos termos do Decreto
Municipal nº 026 de 08 de maio de 2020, que declara o estado de calamidade
pública no Município de Santa Inês.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o façam
cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em exercício, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 18  de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA MARTINS
REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE COUTINHO -
Segunda Secretária.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 306, DE 03 DE MARÇO DE 2019.)
LEI Nº  11.260  DE  18  DE MAIO DE 2020

Altera a Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre a criação do Grupo Ocupacional
Tributação, Arreca-dação e Fiscalização – TAF, da
Adminis-tração Tributária do Estado do Maranhão,
e o Plano de Carreiras, Cargos e Salários, e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 306, de 03 de março de 2020,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1º Ficam excluídas as Classes A e B, Referências 1 a 6, dos
Anexos I, IV e VII da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017.

Art. 2º O § 8º do art. 24 da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24. (...)
(...)
§ 8º O adicional a que se refere este artigo somente será
in-corporado para efeito de aposentadoria após 24 (vinte e
quatro) meses do início de sua percepção.” (NR)

Art. 3º O art. 14 da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017,
passa a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 14. (...)
(...)
Parágrafo único. A classe e a referência iniciais dos cargos de
Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Agente da Receita
Estadu-al são Classe C, Referência 7, das tabelas específicas
dos respectivos cargos do anexo VII desta Lei.”

Art. 4º Os servidores do Grupo Ocupacional Tributação,
Arrecadação e Fiscalização – TAF, ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal
da Receita Estadual e de Agente da Receita Estadual que, em 28 de fevereiro
de 2020, estejam:

I - na Classe A, Referências 1 e 2, serão reenquadrados na Classe
C, Referências 7 e 8, respectivamente, das tabelas específicas dos
respectivos cargos do anexo VII da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de
2017;

II - na Classe A, Referência 3, serão reenquadrados na Clas-se C,
Referência 9, das tabelas específicas dos respectivos cargos do anexo VII
da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017;

III - na Classe B, Referências 4, 5 e 6, serão reenquadra-dos na
Classe C, Referência 9, das tabelas específicas dos respectivos cargos do
anexo VII da Lei nº 10.765, de 29 de dezembro de 2017.

Art. 5º Os servidores do grupo TAF manterão a data de exercício
inicial nos cargos que ocupam, para fins de estágio probatório, progressão
e estabilidade.

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º Fica revogado o Anexo III da Lei nº 10.765, de 29 de
dezembro de 2017.
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2020.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  18 de maio de 2020. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 208/2020, de 18 de maio de 2020, exonerando MARIA DE
FATIMA ROSA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de maio do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 206/2020

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de abril do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de maio de

2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 206/2020

MAT NOME                                                            NÍVEL
1660489 Inaldo Sales Correia XI
1660471 Gabriel Barros Costa Martins XV
1660497 Victor Antonio Silva Lima XVII
1660505 Jurandir Paixão Oliveira Junior XV
1660513 Francisca Silva Lima XV
1660521 Islla Holanda dos Santos XVII
1660539 Maria de Jesus F da Silva XV
1660547 Marcos Aurelio de Carvalho XV
1660604 Eduardo Roberto Menezes de Sena XV
1660554 Danyllo Adson Souza  Barbosa XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 207/2020

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos em
comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa,
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada de
01 de julho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servidores
ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de maio do ano em curso, revogadas
as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de maio de

2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado PARÁ
FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício.

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 207/2020

MAT NOME                                                           NÍVEL
1660646 Marizete Pereira Antunes XV
1660612 Alcivan Martins Moraes XVII
1660638 Celmo Silva Cardoso XII
1660620 Wesley  Bandeira Macedo XV
1660596 Andressa Coelho Branco XVII
1660562 Rafael Nobre  Sousa XVII
1660588 Higo Jose Ferreira do Nascimento XVII

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 309/ 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 086/2020, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, que dispõe medidas de proteção aos maranhenses durante o
plano de contingência do novo Coronavírus do Governo do Estado do
Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade (Parecer nº 272/2020), no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, com emenda modificativa apresentada pelo Senhor
Deputado Neto Evangelista.

Concluída a votação em Plenário, com a emenda modificativa,
vem agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente
Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 086/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 086/2020, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
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SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 18 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

PROJETO DE LEI Nº 086 / 2020

Dispõe sobre medidas de proteção aos maranhenses
durante o plano de contingência do novo Coronavírus
do Governo do Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica vedada a majoração, sem justa causa, do preço de
produtos ou serviços, durante o período em que estiver em vigor o Plano
de Contingência do Novo Coronavírus no Estado do Maranhão, na forma
do art. 39, V e X do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).

Parágrafo único. Para os fins da definição de majoração de preços
de que trata o caput deste artigo deverão ser considerados os preços
praticados em 1º de março de 2020.

Art. 2º Fica vedada a interrupção de serviços essenciais por falta
de pagamento, pelas concessionárias de serviços públicos.

§ 1º Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto
no caput deste artigo, o fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás
e energia elétrica.

§ 2º Após o fim das restrições decorrentes do Plano de Contingência,
as concessionárias de serviço público, antes de proceder a interrupção do
serviço em razão da inadimplência anterior a março de 2020, deverão
possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor.

§ 3º O débito consolidado durante as medidas restritivas, não
poderão ensejar a interrupção do serviço, devendo ser cobrado pelas vias
próprias, sendo vedadas a cobrança de juros e multa.

Art. 3º Fica suspensa a validade de documentos públicos que
necessitem de atendimento presencial para sua renovação e/ou prorrogação
pelo prazo de vigência da presente Lei.

Parágrafo único. Após o fim do o Plano de Contingência adotado
pela Secretaria de Estado de Saúde, as pessoas físicas e/ou jurídicas terão
o prazo de 30 (trinta) dias corridos para requerer a renovação/prorrogação
de que trata o caput deste artigo.

Art. 4º Ficam suspensos a incidência de multas e juros por atraso
de pagamento das faturas de serviços públicos concedidos enquanto
perdurar o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 5º O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a
aplicação de multas nos termos do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com
vigência enquanto perdurar o Plano de Contingência adotado pela Secretaria
de Estado de Saúde em decorrência da pandemia pelo coronavírus (COVID-
19).

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 310/ 2020

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 125/2020, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que dispõe sobre normas de concursos públicos para
profissionais da área de saúde que atuaram no combate Covid-19 no
âmbito da Administração Pública Estadual no Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade (Parecer nº 277/2020), no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, com emenda aditiva apresentada pelo Senhor
Deputado Neto Evangelista.

Concluída a votação em Plenário, com a emenda aditiva, vem
agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente
Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo
a sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária nº 125/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030,
de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota
por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 125/2020,
nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 18 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

PROJETO DE LEI Nº 125 / 2020

Dispõe sobre normas de concursos públicos para
profissionais da área de saúde que atuaram no
combate Covid-19 no âmbito da Administração
Pública Estadual no Estado do Maranhão.

Art. 1º. Os concursos públicos para os profissionais da área
de saúde no âmbito da Administração Pública Estadual do Estado do
Maranhão deverão contar como título o tempo de serviço prestado,
aos hospitais públicos da rede municipal ou estadual ou federal e
hospitais privados, pelos profissionais de saúde que atuaram
diretamente no combate à Covid-19, causada pelo Corornavirus, durante
o tempo de vigência do Estado de Calamidade.

§ 1º O tempo de serviço prestado pelo profissional de saúde
para contar como título deverá ser de no mínimo 240 (duzentos e
quarenta) horas trabalhadas no combate direto à Covid-19.

§ 2º - Consideram-se beneficiados por esta lei todos os
profissionais das unidades destacadas para o tratamento do covid
19 que atuam na linha de frente, tais como auxiliar de serviços
gerais, motorista de ambulância, porteiro, maqueiro e similares.

Art. 2º. O tempo de serviço, para que possa contar como
título, deverá ser atestado pelo Diretor do Geral do Hospital da Rede
Pública ou Privada que o profissional da área de saúde prestou serviço.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

P A R E C E R Nº 311/ 2020
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto

de Lei Ordinária nº 134/2020, de autoria do Senhor Deputado Othelino
Neto, que dispõe sobre punição para quem divulgar “Fake News” no
Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade (Parecer nº 293/2020), no âmbito desta Comissão
Técnica Permamente, com emenda modificativa apresentada pelo Senhor
Deputado Doutor Yglésio.

Concluída a votação em Plenário, com a emenda modificativa,
vem agora a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente
Projeto de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária nº 134/2020) a Redação Final, na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24
de março de 2020, que institui o Sistema de Deliberação Remota por
Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão votam pela  aprovação do Projeto de Lei nº 134/2020, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 18 de maio de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Rafael Leitoa

Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires
Deputado Rildo Amaral

PROJETO DE LEI Nº 134/ 2020

Dispõe sobre punição para quem divulgar “Fake
News” no Estado do Maranhão.

Art. 1º. Fica proibida a divulgação de Fake News sobre pandemias,
endemias e epidemias vigentes no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Entende-se por Fake News no âmbito desta
Lei a distribuição individual de desinformação ou boatos via jornal
impresso, televisão, rádio, ou mídias sociais.

Art. 2º Sempre que o cidadão ou cidadã divulgar uma informação,
deixando claro que se trata de uma opinião pessoal, tal ato não será
considerado como Fake News.

Art. 3º. O propagador ou propagadora de Fake News, estará
sujeito a seguinte punição:

 I – Multa que pode variar entre R$ 1.200,00 (Um mil e
duzentos reais) e R$ 10.000,00 (Dez mil reais) dependendo do grau
de prejuízo causado a sociedade pela propagação da Fake News.

Art. 4º. A multa de que trata o inciso I, do Art.3º, dessa Lei,
pode dobrar em caso de reincidência por parte do propagador ou
propagadora da Fake News.

Parágrafo único. Em caso de arrependimento voluntário e
eficaz reparação da informação inverídica, Fake News, publicizada
pelo próprio autor da divulgação original, a multa prevista no Inciso
I do artigo 3º. desta lei fica reduzida à metade.

Art. 5º Todo recursos oriundos das multas de que trata esse Projeto
de Lei, será destinado ao combate às pandemias, endemias e epidemias no
Estado do Maranhão.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS

GABINETE DO PREFEITO

Oficio n° 55/2020-GAB

Jenipapo dos Vieiras/MA, 19 de maio de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque
Sítio do Rangedor - Calhau.
São Luís - Maranhão - CEP: 65071-750

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência
cópia do Decreto Municipal n° 05, de 21 de março de 2020, que declarou
situação de calamidade pública no Município de Jenipapo dos Vieiras/
MA, em virtude da decretação pelo Ministério da Saúde da existência de
transmissão comunitária pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em todo o
país, bem como pela confirmação da Secretaria de Estado da Saúde de
casos de cidadãos infectados no Estado do Maranhão e capital São Luís,
para fins de prevenção e combate à PANDEMIA, ao tempo em que
solicito a esta Assembleia Legislativa o reconhecimento da situação de
Calamidade Pública neste Município, em decorrência da pandemia causada
pelo Coronavírus - Covid-19 e de já termos casos confirmados em nosso
município, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de
4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Certo da atenção de Vossa Excelência a esta solicitação,
apresentamos, desde já, votos de elevada estima e consideração.

Gabinete do Prefeito do Município de Jenipapo dos Vieiras MA,
em 19 de Maio de 2020.

MOISES JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 05/2020 DE 21 DE MARÇO DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PUìBLICA EM TODO O MUNICIPIO PARA FINS
DE MEDIDAS COMPLEMENTARES SOBRE
PREVENC’AÞO AO CONTAìGIO PELO NOVO
CORONAVIìRUS (COVID-19)

O PREFEITO MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS,
no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO O DECRETO LEGISLATIVO N. 88 DE
2020, DE CALAMIDADE PUìBLICA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA;

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 101, DE 4 DE MAIO DE 2000, LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL;

CONSIDERANDO O DECRETO N. 35.672 DE 19 DE
MARÇO DE 2020 DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
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MARANHÃO, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE
PUìBLICA;

CONSIDERANDO O DECRETO N. 04 DE 17 DE MARC’O
DE 2020, QUE DISPOÞE SOBRE MEDIDAS DE PREVENC’AÞO
AO CONTAìGIO PELO NOVO CORONAVIìRUS (COVID-19) NO
AMBITO DA ADMINISTRAC’AÞO PUìBLICA;

CONSIDERANDO OS DADOS TEìCNICOS RECEBIDOS E
PELO ALTO RISCO DE CONTAMINAC’AÞO;

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ESTABELECER
MEDIDAS DE PREVENC’AÞO E DE INSTALAC’OÞES DE ROTINAS
NO PRONTO ATENDIMENTO;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública em todo o
município para fins de medidas complementares sobre prevenção ao
contagio e enfrentamento ao vírus COVID-19.

Art. 2º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas emergenciais
para o enfrentamento da situação de calamidade e a prevenção da
transmissão do novo NOVO CORONAVIìRUS (COVID-19):

I – poderão ser requisitados bens ou serviços de pessoas naturais
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5, inciso XXV, da Constituição Federal, do
art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
do art. 3, inciso VII, da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

II – fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art.
24, inciso IV, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 4 da Lei
Federal n. 13.979. de 6 de fevereiro de 2020;

III – ficam suspensas as férias dos profissionais de saúde, bem
como dos similares, em todo o município;

Art. 3º - Os casos omissos e as eventuais exceções aÌ aplicação
deste Decreto serão definidos em Decretos posteriores.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Jenipapo dos Vieiras MA,

em 21 de Março de 2020.

MOISES JORGE SILVA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 100/2020-GAB/PMBJ

Bom Jardim/MA, 12 de maio de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DEPUTADO OTHELINO NOVA ALVES NETO
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor
ASSUNTO: DECRETO DE CALAMIDADE DO MUNICÍPIO DE
BOM JARDIM-MA

Ilustre Presidente Othelino Neto,

O município vem, respeitosamente, solicitar que Vossa Excelência
receba o Decreto de Calamidade pública que estamos enviando em anexo
ao presente. Tal medida que, infelizmente, tivemos que adotar, ante as
seríssimas consequências decorrentes da pandemia do novo coronavírus,
nos instrumentaliza juridicamente para que possamos adotar todas as
medidas possíveis de enfrentar a pandemia sanitária e os nefastos efeitos
socioeconômicos advindos desta tragédia na nossa saúde pública. Assim,
contamos com a valorosa contribuição de Vossa Excelência para que o
presente decreto tenha o trâmite de praxe para, ao fim, ter o reconhecimento

desta Augusta Casa Legislativa. Confiante de que o conjunto do nosso
parlamento estadual contribuirá com nossa população, de já agradecemos.

Nestes termos, com votos da mais elevada estima e consideração.

FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 15, DE  12  DE MAIO DE 2020.

EMENTA: DECLARA SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE, EM SAÚDE PÚBLICA,
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MUNICÍPIO
DE BOM JARDIM (MA) E DISPÕE SOBRE
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19) E H1N1 EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS
AÇÕES DEFINIDAS NAS NORMAS FEDERAIS,
ESTADUAIS E DECRETOS MUNICIPAIS JÁ
EXPEDIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de BOM JARDIM, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do
Município e;

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do
coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal reconhece
as excepcionalidades decorrente de situação de calamidade fiscal do ente
federativo, como decidido na tutela antecipada na ação cível originária nº
2.981;

CONSIDERANDO a excepcionalidade reconhecida pelo art. 65
da Lei de Responsabilidade Fiscal quando trata da “ocorrência de calamidade
pública”;
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CONSIDERANDO que a realidade municipal apresenta

imprevisibilidade, com circunstâncias anômalas, extraordinárias,
excepcionais, gravíssimas e de completo colapso das contas públicas
municipais;

CONSIDERANDO o grave momento de crise financeira em todo
país, com a consequente redução drástica das receitas públicas;

CONSIDERANDO que o Município está em colapso e custeando
as políticas públicas municipais com os repasses constitucionais ante a
ausência de arrecadação própria para fazer frente às necessidades da
população;

CONSIDERANDO que a gestão já realizou todas as medidas
possíveis de contenção de gastos como exonerações, diminuições do
funcionamento de órgãos, remanejamentos de insumos e pessoal,
reaproveitamento e readequação de serviços e as demais e, ainda sim, ainda
há um déficit financeiro substancial;

CONSIDERANDO todos os gastos realizados pela edilidade em
face do reconhecimento da grave pandemia de covid-19, conforme
orientações da organização mundial de saúde; recomendações do ministério
da saúde e os termos do decreto do Governador do Estado do Maranhão
e as determinações da Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a Competência Municipal de executar as
políticas básicas de saúde e a urgente necessidade de proteger a população
mais vulnerável da pandemia e de seus nefastos efeitos econômicos e de
déficit de receitas;

CONSIDERANDO a ausência de perspectivas para o fim do
período de pandemia e de seus efeitos;

CONSIDERANDO que há obrigatoriedade dos gestores públicos
em zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
publicidade e, sobretudo, moralidade e eficiência, além de zelar pela correta
aplicação dos recursos públicos;

CONSIDERANDO que a União, o Estado do Maranhão e o
Município encontram-se em emergência de saúde e que despesas
constitucionalmente fixadas ao ente estadual estão sendo arcadas pelo
Município, visando não desamparar os munícipes;

CONSIDERANDO que a Municipalidade está arcando com
despesas extras em face das importantes Políticas Públicas oriundas das
parcerias com a polícia militar, civil e instâncias dos demais poderes;

CONSIDERANDO que o Município é executor de diversos
programas criados pelo governo federal e governo estadual, assumindo
responsabilidades ante a insuficiência de recursos destinados à manutenção,
principalmente nas áreas de educação e da saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos índices
do limite legal em relação à despesa de pessoal, além dos índices relativos
à área da educação e saúde, fixados na carta magna, sob pena de rejeição
pelos órgãos de controle;

CONSIDERANDO a dificuldade do município em realizar a
quitação integral de sua folha de pagamento aos servidores efetivos,
comissionados e contratados;

CONSIDERANDO que a União e o Estado do Maranhão não
têm conseguido ofertar a devida assistência médica e ficando a
responsabilidade para o município;

CONSIDERANDO que as despesas públicas de outros entes da
federação estão sendo arcadas pela municipalidade e sem o devido
ressarcimento em face da judicialização da política de saúde;

CONSIDERANDO o elevado número de desempregados no
município e a necessidade de manutenção do atendimento do elevado
número de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; do Sistema de
Ensino Público e da Rede de Assistência Social;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos públicos
em geral e com a folha de pagamento dos servidores municipais, sem
prejuízo a continuidade dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de intervenção imediata por
parte da administração pública municipal a fim de garantir a manutenção
da ordem social, econômica e financeira;

CONSIDERANDO a possibilidade do colapso na prestação dos
serviços públicos essenciais como saúde, educação e demais em razão de

ausência de recursos públicos municipais em face das contas municipais
terem sido atingidas por déficits financeiro-orçamentários;

CONSIDERANDO a redução das receitas líquidas para a área da
educação, com a queda na arrecadação anual do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;

CONSIDERANDO o elevado gasto público com saúde sendo
arcado com aplicação de recursos próprios em razão das ações preventivas
à pandemia de covid-19, h1n1, dengue e outras enfermidades;

CONSIDERANDO as cheias e estragos nos caminhos de acesso
a zona rural provenientes de chuvas abundantes na região;

CONSIDERANDO as determinações judiciais e suas
consequências financeiras;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal &

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município as regras, procedimentos e medidas para o
enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada Calamidade Pública, Financeira e
Orçamentária no âmbito da Administração Pública Municipal, vigorando
até 31.12.2020, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória
e seus efeitos econômicos, sociais e para a continuidade das políticas
públicas municipais, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do
número de casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes nos Decretos Municipais já editados e podendo o presente ser
prorrogado caso a situação se mantenha inalterada, tendo em vista
necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

Art. 2º Para o enfrentamento doEstado de Calamidade pública ora
declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada
a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º Ato do Poder Executivo Municipal, a ser expedido conforme
as avaliações médicas de evolução ou regresso da curva de contágio e
necessidade de atendimento da população, determinará quais orgãos
públicos e atividades econômicas e sociais são essenciais e se poderão ou
não funcionar e em quais períodos.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020 29
Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,

os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
6º no período de situação de calamidade pública está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social, do serviço funerário e dos demais que forem necessários
para a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Parágrafo único. Na mesma linha da Medida Provisória nº 927/
2020, cada unidade administrativa do município poderá antecipar a
concessão de férias aos servidores, avaliando em defesa do interesse público
e podendo a edilidade optar por efetuar o pagamento do adicional de um
terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação
natalina.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade pública:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de
pico de afluência ao sistema de transporte público, em regime de rodízio,
a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial
em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo
a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção
das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e

sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados
pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e serviço funerário.

Art. 10. A Secretaria Municipal que cuida do trânsito deverá tomar
as medidas necessárias para adequação da frota de ônibus em relação a
demanda e utilização com respeito as regras sanitárias.

Art. 11. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres e
poderá o gestor adotar roteiro de prazos especiais nas contratações que
visem atender as necessidades da pandemia.

Art. 12. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13. A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 14. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, pelo período
fixado pelo chefe do executivo na forma do art. 3º deste Decreto, ficando
isento da medida os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) hipermercados, supermercados e mercados;
c) feiras livres;
d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e) clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
f) padarias;
g) açougues;
h) peixarias;
i) hortifrutis granjeiros;
j) quitandas;
k) centro de abastecimento de alimentos;
l) postos de combustíveis;
m) pontos de venda de água e gás;
n) material de construção essenciais para atividade pública;
o) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
p) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim
como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das rodovias;

q) serviços funerários;
r) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
s) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
t) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal;
u) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,

a guarda e a custódia de presos;
v) telecomunicações e internet;
w) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre
outros;

x) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas
comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.
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§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em

restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega.

§ 2º Fica determinado o fechamento dos “shopping centers” e/ou
centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de circulação, de
acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19h, de segunda a sábado.

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00 m² (cinco
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área
de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros,
sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 pessoas.

§ 6º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

§ 7º Ato do executivo municipal poderá reorganizar as atividades
essenciais, considerando ou não as ativiidades como essenciais,
possibilitando ou não a abertura e funcionamento, bem como determinar
as regras que deverão cumprir em caso de liberação, conforme a peculiaridade
municipal.

Art. 15. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo abrange
os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal
ou por ele autorizado e privado.

Art. 16. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19.

Art. 17. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos.

Art. 18. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado.

Art. 19. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I - isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19,pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II - isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV - utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V - Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 20. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou
de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus e;

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 21. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas ou;
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 22. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 23. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde - , para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Crise da Calamidade em
Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

Art. 24. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 25. A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º poderá conforme determinação do executivo
municipal:

I - a Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, os
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II - ficar suspensas as atividades de cobrança da Tarifa Social pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;

III - o Serviço de Água e Esgoto não efetuará o corte de
fornecimento de água, por 90 (noventa) dias;
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IV - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para pagamento

do IPTU;
V - Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças municipais,

que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de ofício, pelo
prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado de calamidade
calamidade do Município, devendo ser mantidas em plenas condições de
funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança contra incêndio
já exigidas, salvo manifestação contrária do Secretário do Município
responsável por seu acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo poderão ser
revistas no caso de fim do estado de calamidade pública antes dos prazos
nele previstos, exceção do inciso IV.

Art. 26. Fica o Município autorizado a remanejar mão de obra
terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e higienização,
para execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias
neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo contrato
está vinculado.

Art. 27. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área
de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único- Demonstrado a necessidade de maior número de
servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 28. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 29. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, cabendo a secretaria
municipal de educação avaliar a reordenação do calendário com base no art.
23 §2 da LDB e analisar a concessão ou não de férias e, em qualquer caso,
buscar preservar o calendário escolar de 2020.

Art. 30. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município e a instalação de barreiras com a finalidade de
controle sanitário e orientação nos acessos principais.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) para
executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e
mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo
e outros que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município para auxiliar na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município,
deverão ser prestadas informações requeridas pelos fiscais e agentes de
saúde para averiguar o grau de probabilidade de contaminação, bem como
será aferida a temperatura dos passageiros, colhidos os demais dados
pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas
em relação ao vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 31. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
por tempo indeterminado.

Art. 32 A decretação da Calamidade Pública não autoriza a dispensa
do regular processo licitatório para a contratação de bens e serviços ou
alienação de patrimônios.

Parágrafo único. Não se aplica o caput deste artigo quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo deste Decreto.

Art. 33 Fica instituído o Gabinete de Recuperação Institucional –
GRI durante o prazo de vigência da Calamidade Pública, Financeira e
Orçamentária.

§ 1º É competência do Gabinete de Recuperação Institucional:
I - Deliberar para a implementação das medidas de recuperação

financeira e orçamentária, presentes neste Decreto;
II - Propor ações pertinentes ao incremento das receitas municipais,

bem como outras que se fizerem necessárias, sendo consignada ao mesmo
a competência para autorizar o empenho das despesas da Administração
Pública Direta e Indireta;

III - elaborar relatório, quinzenalmente, devendo constar a atual
situação de cada Secretaria, bem como as metas a serem atingidas,
individualmente, por cada Secretaria quanto à redução de gastos;

IV - Resguardar, na medida do possível, a manutenção dos serviços
básicos à população, especialmente na área de saúde, educação, assistência
social e limpeza pública, quando da realização de cortes de despesas;

V - Prestar auxílio ao Prefeito (a) para a implantação das medidas
necessárias previstas neste decreto.

§ 2º O Gabinete de que trata esse artigo deverá, no prazo de 10
(dez) dias, levantar todas as medidas necessárias e possíveis para a redução
de despesas da Administração Municipal Direta e Indireta.

§ 3º O Gabinete de Recuperação Institucional - GRI será composto
pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal de Finanças;
II - Secretário Municipal de Administração;
III - Secretário Municipal de Saúde;
IV -  Procurador-Geral do Município;
V -  Secretário Municipal de Educação.
§ 4º As deliberações do GRI deverão ser assinadas por, no mínimo,

03 (quatro) membros.
§ 5º Caberá ao Secretário de Finanças, Presidência do Gabinete de

Recuperação Institucional (GRI), bem como a definição de datas, horários
e periodicidade de suas reuniões.

§ 6º Os membros do Gabinete de Recuperação Institucional têm
poderes para sugerir a intervenção em todas as Secretarias para promover
os ajustes necessários, como a suspensão da execução de contratos,
convênios, nomeação de cargos, concessão de benefícios, horas extras,
extensão de jornada, flexibilização de jornada e contratação de mão de obra.

§ 7º O funcionamento de equipamentos públicos, para o
atendimento dos objetivos do presente Decreto, poderá ser suspenso,
temporariamente.

Art. 34 Fica vedada a realização de quaisquer despesas que
dependam de recursos próprios no âmbito do Poder Executivo, sem a
prévia autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 35 Fica estipulado que a União ou o Estado, que vierem a
firmar convênios com a previsão de contrapartida de recurso do tesouro
municipal, submeterão as propostas dos instrumentos à prévia autorização
do Prefeito Municipal.

Art. 36 Fica definido que durante o período de vigência da
decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária poderão ser
adotadas as seguintes providências:

I - Redução do Quadro de Servidores ocupantes de cargos
Comissionados;

II - redução e/ou proibição de realização de horas extraordinárias e
qualquer pagamento de adiantamento financeiro, indenizações, reajustes,
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adequação/extensão de jornada, flexibilização, concessão de progressão
por nova qualificação, conversão de férias-prêmio em pecúnia e outros
benefícios no período compreendido por este decreto;

III -  suspensão e/ou rescisão dos convênios de cessão dos
servidores públicos cedidos para o, Ministério Público, Tribunal Regional
Eleitoral – TRE, Polícia Civil e Militar, além de outros não especificados
neste inciso;

IV - suspensão e/ou rescisão dos contratos de fornecimento e
serviços, reajustes e realinhamentos;

V - rescisão dos contratos temporários;
VI - mora com os fornecedores da Administração Pública;
VII - redução da jornada de trabalho dos servidores visando reduzir

os gastos públicos com energia elétrica e demais serviços;
VIII - mora no pagamento dos contratos de locações, podendo

ainda ocorrer rescisões em alguns casos, em locais que funcionam órgãos
públicos;

IX - paralisação de obras públicas;
X - redução da utilização do quantitativo de automóveis e gasolina

para frota municipal;
XI - mora nos pagamentos de despesas correntes com pessoal;
XII - reduzir gratificações e acessórios remuneratórios similares

durante o período de colapso financeiro do decreto com plano de reposição
em prazo futuro após a calamidade.

§1º As providências estabelecidas nos incisos deste artigo não
limitam adoção de outras providências que a GRI e o Prefeito (a) Municipal
entenderem necessárias.

§2º A execução dos contratos vigentes dependerá de prévia
aprovação do GRI e autorização do Prefeito (a) Municipal, sendo os
contratos não essenciais poderão ser suspensos ou rescindidos.

§3º A suspensão estabelecida neste artigo não aplicará para as
hipóteses de utilização de recursos advindos de convênios e/ou fontes
externas.

§4º Para os convênios, termos de fomento, contratos e congêneres
considerados essenciais deverão ser avaliados e reformulados em patamares
passíveis de pagamentos.

Art. 37 Fica estabelecido que durante o período de vigência da
decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária serão vedadas
as seguintes providências, salvo por autorização do Prefeito Municipal:

I - Abertura de novos processos administrativos de compras;
II - novos contratos de locação, aquisição de bens móveis ou

imóveis;
III - Reajustes e realinhamentos dos contratos administrativos;
IV - Provimentos de cargos comissionados e funções de confiança,

salvo nos casos de substituições;
V - Contratações temporárias de servidores;
VI - Ampliação dos serviços públicos;
VII - Outras despesas consideradas não essenciais;
VIII - contrato de locação de veículos, exceto os aqueles

considerados essenciais.
Art. 38 Fica vedada a contratação e criação de cargo, emprego ou

função, bem como a alteração de estrutura de carreira que impliquem em
aumento de despesas, exceto para a manutenção essencial da prestação de
serviços públicos, com autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 39. Na hipótese de óbito de cidadão, o cadáver deve ser
transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga

risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os casos
confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota Técnica Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 7º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros órgãos
podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigorosas de
proteção.

§ 8º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, devendo o
cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/
IML. Na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser colocado
imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser vedado ainda no
morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese.

§ 9 Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 10 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 11 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 12 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 13 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais profundo
possível.

§ 14 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: com
álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com quaternário de
amônia ou detergente.

§ 15 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnóstica.

Art. 40. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou Administração
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19.

Art. 41. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE BOM JARDIM, MUNICÍPIO

DO ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 (DOZE) DIAS DO MÊS
DE MAIO DE 2020.

FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA

CNPJ Nº 01.580.959/0001-06
Av. Tancredo Neves, s/n, Centro, Amapá do Maranhão/MA

OFÍCIO PMAM-MA N° 0023/2020

Amapá do Maranhão/MA, 12 de maio de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DEPUTADO OTHELINO NOVA ALVES NETO
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor
- Calhau
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750.
ASSUNTO: DECRETO DE CALAMIDADE DO MUNICÍPIO DE
AMAPÁ DO MARANHÃO-MA

Ilustre Presidente Othelino Neto,

O município vem, respeitosamente, solicitar que Vossa Excelência
receba o Decreto de Calamidade pública que estamos enviando em anexo
ao presente. Tal medida que, infelizmente, tivemos que adotar, ante as
seríssimas consequências decorrentes da pandemia do novo coronavírus,
nos instrumentaliza juridicamente para que possamos adotar todas as
medidas possíveis de enfrentar a pandemia sanitária e os nefastos efeitos
socioeconômicos advindos desta tragédia na nossa saúde pública.

Assim, contamos com a valorosa contribuição de Vossa Excelência
para que o presente decreto tenha o trâmite de praxe para, ao fim, ter o
reconhecimento desta Augusta Casa Legislativa. Confiante de que o
conjunto do nosso parlamento estadual contribuirá com nossa população,
de já agradecemos.

Nestes termos, com votos da mais elevada estima e consideração.

TATIANE MAIA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Amapá do Maranhão/MA

DECRETO Nº 11, DE 12 DE MAIO DE 2020

EMENTA: DECLARA SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE, EM SAÚDE PÚBLICA,
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MUNICÍPIO
DE AMAPÁ DO MARANHÃO (MA) E DISPÕE
SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19) E H1N1 EM
COMPLEMENTAÇÃO ÀS AÇÕES DEFINIDAS NAS
NORMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E DECRETOS
MUNICIPAIS JÁ EXPEDIDOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O(a) Prefeito(a) Municipal de AMAPÁ DO MARANHÃO,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com fundamento
na Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do
coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal reconhece
as excepcionalidades decorrente de situação de calamidade fiscal do ente
federativo, como decidido na tutela antecipada na ação cível originária nº
2.981;

CONSIDERANDO a excepcionalidade reconhecida pelo art. 65
da Lei de Responsabilidade Fiscal quando trata da “ocorrência de calamidade
pública”;

CONSIDERANDO que a realidade municipal apresenta
imprevisibilidade, com circunstâncias anômalas, extraordinárias,
excepcionais, gravíssimas e de completo colapso das contas públicas
municipais;

CONSIDERANDO o grave momento de crise financeira em todo
país, com a consequente redução drástica das receitas públicas;

CONSIDERANDO que o Município está em colapso e custeando
as políticas públicas municipais com os repasses constitucionais ante a
ausência de arrecadação própria para fazer frente às necessidades da
população;

CONSIDERANDO que a gestão já realizou todas as medidas
possíveis de contenção de gastos como exonerações, diminuições do
funcionamento de órgãos, remanejamentos de insumos e pessoal,
reaproveitamento e readequação de serviços e as demais e, ainda sim, ainda
há um déficit financeiro substancial;

CONSIDERANDO todos os gastos realizados pela edilidade em
face do reconhecimento da grave pandemia de covid-19, conforme
orientações da organização mundial de saúde; recomendações do ministério
da saúde e os termos do decreto do Governador do Estado do Maranhão
e as determinações da Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a Competência Municipal de executar as
políticas básicas de saúde e a urgente necessidade de proteger a população
mais vulnerável da pandemia e de seus nefastos efeitos econômicos e de
déficit de receitas;

CONSIDERANDO a ausência de perspectivas para o fim do
período de pandemia e de seus efeitos;

CONSIDERANDO que há obrigatoriedade dos gestores públicos
em zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
publicidade e, sobretudo, moralidade e eficiência, além de zelar pela correta
aplicação dos recursos públicos;

CONSIDERANDO que a União, o Estado do Maranhão e o
Município encontram-se em emergência de saúde e que despesas
constitucionalmente fixadas ao ente estadual estão sendo arcadas pelo
Município, visando não desamparar os munícipes;
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CONSIDERANDO que a Municipalidade está arcando com

despesas extras em face das importantes Políticas Públicas oriundas das
parcerias com a polícia militar, civil e instâncias dos demais poderes;

CONSIDERANDO que o Município é executor de diversos
programas criados pelo governo federal e governo estadual, assumindo
responsabilidades ante a insuficiência de recursos destinados à manutenção,
principalmente nas áreas de educação e da saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos índices
do limite legal em relação à despesa de pessoal, além dos índices relativos
à área da educação e saúde, fixados na carta magna, sob pena de rejeição
pelos órgãos de controle;

CONSIDERANDO a dificuldade do município em realizar a
quitação integral de sua folha de pagamento aos servidores efetivos,
comissionados e contratados;

CONSIDERANDO que a União e o Estado do Maranhão não
têm conseguido ofertar a devida assistência médica e ficando a
responsabilidade para o município;

CONSIDERANDO que as despesas públicas de outros entes da
federação estão sendo arcadas pela municipalidade e sem o devido
ressarcimento em face da judicialização da política de saúde;

CONSIDERANDO o elevado número de desempregados no
município e a necessidade de manutenção do atendimento do elevado
número de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; do Sistema de
Ensino Público e da Rede de Assistência Social;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos públicos
em geral e com a folha de pagamento dos servidores municipais, sem
prejuízo a continuidade dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de intervenção imediata por
parte da administração pública municipal a fim de garantir a manutenção
da ordem social, econômica e financeira;

CONSIDERANDO a possibilidade do colapso na prestação dos
serviços públicos essenciais como saúde, educação e demais em razão de
ausência de recursos públicos municipais em face das contas municipais
terem sido atingidas por déficits financeiro-orçamentários;

CONSIDERANDO a redução das receitas líquidas para a área da
educação, com a queda na arrecadação anual do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;

CONSIDERANDO o elevado gasto público com saúde sendo
arcado com aplicação de recursos próprios em razão das ações preventivas
à pandemia de covid-19, h1n1, dengue e outras enfermidades;

CONSIDERANDO as cheias e estragos nos caminhos de acesso
a zona rural provenientes de chuvas abundantes na região;

CONSIDERANDO as determinações judiciais e suas
consequências financeiras;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal &

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município as regras, procedimentos e medidas para o
enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde pública,

DECRETA:
Art. 1º Fica decretada Calamidade Pública, Financeira e

Orçamentária no âmbito da Administração Pública Municipal, vigorando
até 31.12.2020, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória
e seus efeitos econômicos, sociais e para a continuidade das políticas
públicas municipais, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do
número de casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes nos Decretos Municipais já editados e podendo o presente ser
prorrogado caso a situação se mantenha inalterada, tendo em vista
necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

Art. 2º Para o enfrentamento doEstado de Calamidade pública ora
declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada
a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º Ato do Poder Executivo Municipal, a ser expedido conforme
as avaliações médicas de evolução ou regresso da curva de contágio e
necessidade de atendimento da população, determinará quais orgãos
públicos e atividades econômicas e sociais são essenciais e se poderão ou
não funcionar e em quais períodos.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
6º no período de situação de calamidade pública está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social, do serviço funerário e dos demais que forem necessários
para a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Parágrafo único. Na mesma linha da Medida Provisória nº 927/
2020, cada unidade administrativa do município poderá antecipar a
concessão de férias aos servidores, avaliando em defesa do interesse público
e podendo a edilidade optar por efetuar o pagamento do adicional de um
terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação
natalina.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade pública:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:
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I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser

postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;
II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições

mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de
pico de afluência ao sistema de transporte público, em regime de rodízio,
a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial
em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo
a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção
das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e
sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados
pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e serviço funerário.

Art. 10. A Secretaria Municipal que cuida do trânsito deverá tomar
as medidas necessárias para adequação da frota de ônibus em relação a
demanda e utilização com respeito as regras sanitárias.

Art. 11. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres e
poderá o gestor adotar roteiro de prazos especiais nas contratações que
visem atender as necessidades da pandemia.

Art. 12. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13. A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 14. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, pelo período
fixado pelo chefe do executivo na forma do art. 3º deste Decreto, ficando
isento da medida os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) hipermercados, supermercados e mercados;
c) feiras livres;
d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;

e) clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para
animais;

f) padarias;
g) açougues;
h) peixarias;
i) hortifrutis granjeiros;
j) quitandas;
k) centro de abastecimento de alimentos;
l) postos de combustíveis;
m) pontos de venda de água e gás;
n) material de construção essenciais para atividade pública;
o) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
p) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim
como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das rodovias;

q) serviços funerários;
r) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
s) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
t) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal;
u) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,

a guarda e a custódia de presos;
v) telecomunicações e internet;
w) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre
outros;

x) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas
comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega.

§ 2º Fica determinado o fechamento dos “shopping centers” e/ou
centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de circulação, de
acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19h, de segunda a sábado.

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00 m² (cinco
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área
de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros,
sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 pessoas.

§ 6º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

§ 7º Ato do executivo municipal poderá reorganizar as atividades
essenciais, considerando ou não as ativiidades como essenciais,
possibilitando ou não a abertura e funcionamento, bem como determinar
as regras que deverão cumprir em caso de liberação, conforme a peculiaridade
municipal.

Art. 15. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo abrange
os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal
ou por ele autorizado e privado.

Art. 16. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
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manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19.

Art. 17. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos.

Art. 18. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado.

Art. 19. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I - isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19,pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II - isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV - utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V - Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 20. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus e;

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 21. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas ou;
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 22. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 23. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde - , para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Crise da Calamidade em
Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

Art. 24. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 25. A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º poderá conforme determinação do executivo
municipal:

I - a Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, os
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II - ficar suspensas as atividades de cobrança da Tarifa Social pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;

III - o Serviço de Água e Esgoto não efetuará o corte de
fornecimento de água, por 90 (noventa) dias;

IV - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para pagamento
do IPTU;

V - Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças municipais,
que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de ofício, pelo
prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado de calamidade
calamidade do Município, devendo ser mantidas em plenas condições de
funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança contra incêndio
já exigidas, salvo manifestação contrária do Secretário do Município
responsável por seu acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo poderão ser
revistas no caso de fim do estado de calamidade pública antes dos prazos
nele previstos, exceção do inciso IV.

Art. 26. Fica o Município autorizado a remanejar mão de obra
terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e higienização,
para execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias
neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo contrato
está vinculado.

Art. 27. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área
de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único- Demonstrado a necessidade de maior número de
servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 28. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 29. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, cabendo a secretaria
municipal de educação avaliar a reordenação do calendário com base no art.
23 §2 da LDB e analisar a concessão ou não de férias e, em qualquer caso,
buscar preservar o calendário escolar de 2020.

Art. 30. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município e a instalação de barreiras com a finalidade de
controle sanitário e orientação nos acessos principais.
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§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de

atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) para
executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e
mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo
e outros que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município para auxiliar na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município,
deverão ser prestadas informações requeridas pelos fiscais e agentes de
saúde para averiguar o grau de probabilidade de contaminação, bem como
será aferida a temperatura dos passageiros, colhidos os demais dados
pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas
em relação ao vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 31. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
por tempo indeterminado.

Art. 32 A decretação da Calamidade Pública não autoriza a dispensa
do regular processo licitatório para a contratação de bens e serviços ou
alienação de patrimônios.

Parágrafo único. Não se aplica o caput deste artigo quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo deste Decreto.

Art. 33 Fica instituído o Gabinete de Recuperação Institucional –
GRI durante o prazo de vigência da Calamidade Pública, Financeira e
Orçamentária.

§ 1º É competência do Gabinete de Recuperação Institucional:
I - Deliberar para a implementação das medidas de recuperação

financeira e orçamentária, presentes neste Decreto;
II - Propor ações pertinentes ao incremento das receitas municipais,

bem como outras que se fizerem necessárias, sendo consignada ao mesmo
a competência para autorizar o empenho das despesas da Administração
Pública Direta e Indireta;

III - elaborar relatório, quinzenalmente, devendo constar a atual
situação de cada Secretaria, bem como as metas a serem atingidas,
individualmente, por cada Secretaria quanto à redução de gastos;

IV - Resguardar, na medida do possível, a manutenção dos serviços
básicos à população, especialmente na área de saúde, educação, assistência
social e limpeza pública, quando da realização de cortes de despesas;

V - Prestar auxílio ao Prefeito (a) para a implantação das medidas
necessárias previstas neste decreto.

§ 2º O Gabinete de que trata esse artigo deverá, no prazo de 10
(dez) dias, levantar todas as medidas necessárias e possíveis para a redução
de despesas da Administração Municipal Direta e Indireta.

§ 3º O Gabinete de Recuperação Institucional - GRI será composto
pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal de Finanças;
II - Secretário Municipal de Administração;

III - Secretário Municipal de Saúde;
IV -  Procurador-Geral do Município;
V -  Secretário Municipal de Educação.
§ 4º As deliberações do GRI deverão ser assinadas por, no mínimo,

03 (quatro) membros.
§ 5º Caberá ao Secretário de Finanças, Presidência do Gabinete de

Recuperação Institucional (GRI), bem como a definição de datas, horários
e periodicidade de suas reuniões.

§ 6º Os membros do Gabinete de Recuperação Institucional têm
poderes para sugerir a intervenção em todas as Secretarias para promover
os ajustes necessários, como a suspensão da execução de contratos,
convênios, nomeação de cargos, concessão de benefícios, horas extras,
extensão de jornada, flexibilização de jornada e contratação de mão de obra.

§ 7º O funcionamento de equipamentos públicos, para o
atendimento dos objetivos do presente Decreto, poderá ser suspenso,
temporariamente.

Art. 34 Fica vedada a realização de quaisquer despesas que
dependam de recursos próprios no âmbito do Poder Executivo, sem a
prévia autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 35 Fica estipulado que a União ou o Estado, que vierem a
firmar convênios com a previsão de contrapartida de recurso do tesouro
municipal, submeterão as propostas dos instrumentos à prévia autorização
do Prefeito Municipal.

Art. 36 Fica definido que durante o período de vigência da
decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária poderão ser
adotadas as seguintes providências:

I - Redução do Quadro de Servidores ocupantes de cargos
Comissionados;

II - redução e/ou proibição de realização de horas extraordinárias e
qualquer pagamento de adiantamento financeiro, indenizações, reajustes,
adequação/extensão de jornada, flexibilização, concessão de progressão
por nova qualificação, conversão de férias-prêmio em pecúnia e outros
benefícios no período compreendido por este decreto;

III -  suspensão e/ou rescisão dos convênios de cessão dos
servidores públicos cedidos para o, Ministério Público, Tribunal Regional
Eleitoral – TRE, Polícia Civil e Militar, além de outros não especificados
neste inciso;

IV - suspensão e/ou rescisão dos contratos de fornecimento e
serviços, reajustes e realinhamentos;

V - rescisão dos contratos temporários;
VI - mora com os fornecedores da Administração Pública;
VII - redução da jornada de trabalho dos servidores visando reduzir

os gastos públicos com energia elétrica e demais serviços;
VIII - mora no pagamento dos contratos de locações, podendo

ainda ocorrer rescisões em alguns casos, em locais que funcionam órgãos
públicos;

IX - paralisação de obras públicas;
X - redução da utilização do quantitativo de automóveis e gasolina

para frota municipal;
XI - mora nos pagamentos de despesas correntes com pessoal;
XII - reduzir gratificações e acessórios remuneratórios similares

durante o período de colapso financeiro do decreto com plano de reposição
em prazo futuro após a calamidade.

§1º As providências estabelecidas nos incisos deste artigo não
limitam adoção de outras providências que a GRI e o Prefeito (a) Municipal
entenderem necessárias.

§2º A execução dos contratos vigentes dependerá de prévia
aprovação do GRI e autorização do Prefeito (a) Municipal, sendo os
contratos não essenciais poderão ser suspensos ou rescindidos.

§3º A suspensão estabelecida neste artigo não aplicará para as
hipóteses de utilização de recursos advindos de convênios e/ou fontes
externas.

§4º Para os convênios, termos de fomento, contratos e congêneres
considerados essenciais deverão ser avaliados e reformulados em patamares
passíveis de pagamentos.
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Art. 37 Fica estabelecido que durante o período de vigência da

decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária serão vedadas
as seguintes providências, salvo por autorização do Prefeito Municipal:

I - Abertura de novos processos administrativos de compras;
II - novos contratos de locação, aquisição de bens móveis ou

imóveis;
III - Reajustes e realinhamentos dos contratos administrativos;
IV - Provimentos de cargos comissionados e funções de confiança,

salvo nos casos de substituições;
V - Contratações temporárias de servidores;
VI - Ampliação dos serviços públicos;
VII - Outras despesas consideradas não essenciais;
VIII - contrato de locação de veículos, exceto os aqueles

considerados essenciais.
Art. 38 Fica vedada a contratação e criação de cargo, emprego ou

função, bem como a alteração de estrutura de carreira que impliquem em
aumento de despesas, exceto para a manutenção essencial da prestação de
serviços públicos, com autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 39. Na hipótese de óbito de cidadão, o cadáver deve ser
transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os casos
confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota Técnica Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 7º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros órgãos
podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigorosas de
proteção.

§ 8º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, devendo o
cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/
IML. Na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser colocado
imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser vedado ainda no
morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese.

§ 9 Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 10 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 11 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 12 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 13 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais profundo
possível.

§ 14 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: com
álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com quaternário de
amônia ou detergente.

§ 15 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnóstica.

Art. 40. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou Administração
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19.

Art. 41. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA DE AMAPÁ DO MARANHÃO,

MUNICÍPIO DO ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 (DOZE) DIAS
DO MÊS DE MAIO DE 2020.

TATIANE MAIA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Amapá do Maranhão/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS/MA

CNPJ Nº 05.505.839-0001-03

OFÍCIO PMUS-MA N° 0038/2020

Urbano Santos/MA, 12 de maio de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DEPUTADO OTHELINO NOVA ALVES NETO
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750.
ASSUNTO: DECRETO DE CALAMIDADE DO MUNICÍPIO DE
URBANO SANTOS-MA

Ilustre Presidente Othelino Neto,

O município vem, respeitosamente, solicitar que Vossa Excelência
receba o Decreto de Calamidade pública que estamos enviando em anexo
ao presente. Tal medida que, infelizmente, tivemos que adotar, ante as
seríssimas consequências decorrentes da pandemia do novo coronavírus,
nos instrumentaliza juridicamente para que possamos adotar todas as
medidas possíveis de enfrentar a pandemia sanitária e os nefastos efeitos
socioeconômicos advindos desta tragédia na nossa saúde pública. Assim,
contamos com a valorosa contribuição de Vossa Excelência para que o
presente decreto tenha o trâmite de praxe para, ao fim, ter o reconhecimento
desta Augusta Casa Legislativa. Confiante de que o conjunto do nosso
parlamento estadual contribuirá com nossa população, de já agradecemos.

Nestes termos, com votos da mais elevada estima e consideração.

IRACEMA CRISTINA VALE LIMA
Prefeita Municipal de Urbano Santos/MA

DECRETO Nº 0012, DE 12 DE MAIO DE 2020

EMENTA: DECLARA SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE, EM SAÚDE PÚBLICA,
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MUNICÍPIO
DE URBANO SANTOS (MA) E DISPÕE SOBRE
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19) E H1N1 EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS
AÇÕES DEFINIDAS NAS NORMAS FEDERAIS,
ESTADUAIS E DECRETOS MUNICIPAIS JÁ
EXPEDIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(a) Prefeito(a) Municipal de URBANO SANTOS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei
Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do
coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal reconhece
as excepcionalidades decorrente de situação de calamidade fiscal do ente
federativo, como decidido na tutela antecipada na ação cível originária nº
2.981;

CONSIDERANDO a excepcionalidade reconhecida pelo art. 65
da Lei de Responsabilidade Fiscal quando trata da “ocorrência de calamidade
pública”;

CONSIDERANDO que a realidade municipal apresenta
imprevisibilidade, com circunstâncias anômalas, extraordinárias,
excepcionais, gravíssimas e de completo colapso das contas públicas
municipais;

CONSIDERANDO o grave momento de crise financeira em todo
país, com a consequente redução drástica das receitas públicas;

CONSIDERANDO que o Município está em colapso e custeando
as políticas públicas municipais com os repasses constitucionais ante a
ausência de arrecadação própria para fazer frente às necessidades da
população;

CONSIDERANDO que a gestão já realizou todas as medidas
possíveis de contenção de gastos como exonerações, diminuições do
funcionamento de órgãos, remanejamentos de insumos e pessoal,
reaproveitamento e readequação de serviços e as demais e, ainda sim, ainda
há um déficit financeiro substancial;

CONSIDERANDO todos os gastos realizados pela edilidade em
face do reconhecimento da grave pandemia de covid-19, conforme
orientações da organização mundial de saúde; recomendações do ministério
da saúde e os termos do decreto do Governador do Estado do Maranhão
e as determinações da Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a Competência Municipal de executar as
políticas básicas de saúde e a urgente necessidade de proteger a população
mais vulnerável da pandemia e de seus nefastos efeitos econômicos e de
déficit de receitas;

CONSIDERANDO a ausência de perspectivas para o fim do
período de pandemia e de seus efeitos;

CONSIDERANDO que há obrigatoriedade dos gestores públicos
em zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
publicidade e, sobretudo, moralidade e eficiência, além de zelar pela correta
aplicação dos recursos públicos;

CONSIDERANDO que a União, o Estado do Maranhão e o
Município encontram-se em emergência de saúde e que despesas
constitucionalmente fixadas ao ente estadual estão sendo arcadas pelo
Município, visando não desamparar os munícipes;

CONSIDERANDO que a Municipalidade está arcando com
despesas extras em face das importantes Políticas Públicas oriundas das
parcerias com a polícia militar, civil e instâncias dos demais poderes;

CONSIDERANDO que o Município é executor de diversos
programas criados pelo governo federal e governo estadual, assumindo
responsabilidades ante a insuficiência de recursos destinados à manutenção,
principalmente nas áreas de educação e da saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos índices
do limite legal em relação à despesa de pessoal, além dos índices relativos
à área da educação e saúde, fixados na carta magna, sob pena de rejeição
pelos órgãos de controle;

CONSIDERANDO a dificuldade do município em realizar a
quitação integral de sua folha de pagamento aos servidores efetivos,
comissionados e contratados;

CONSIDERANDO que a União e o Estado do Maranhão não
têm conseguido ofertar a devida assistência médica e ficando a
responsabilidade para o município;

CONSIDERANDO que as despesas públicas de outros entes da
federação estão sendo arcadas pela municipalidade e sem o devido
ressarcimento em face da judicialização da política de saúde;

CONSIDERANDO o elevado número de desempregados no
município e a necessidade de manutenção do atendimento do elevado
número de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; do Sistema de
Ensino Público e da Rede de Assistência Social;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos públicos
em geral e com a folha de pagamento dos servidores municipais, sem
prejuízo a continuidade dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de intervenção imediata por
parte da administração pública municipal a fim de garantir a manutenção
da ordem social, econômica e financeira;

CONSIDERANDO a possibilidade do colapso na prestação dos
serviços públicos essenciais como saúde, educação e demais em razão de
ausência de recursos públicos municipais em face das contas municipais
terem sido atingidas por déficits financeiro-orçamentários;

CONSIDERANDO a redução das receitas líquidas para a área da
educação, com a queda na arrecadação anual do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;

CONSIDERANDO o elevado gasto público com saúde sendo
arcado com aplicação de recursos próprios em razão das ações preventivas
à pandemia de covid-19, h1n1, dengue e outras enfermidades;

CONSIDERANDO as cheias e estragos nos caminhos de acesso
a zona rural provenientes de chuvas abundantes na região;
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CONSIDERANDO as determinações judiciais e suas

consequências financeiras;
CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade

Fiscal &
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no

âmbito do Município as regras, procedimentos e medidas para o
enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde pública,

DECRETA:
Art. 1º Fica decretada Calamidade Pública, Financeira e

Orçamentária no âmbito da Administração Pública Municipal, vigorando
até 31.12.2020, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória
e seus efeitos econômicos, sociais e para a continuidade das políticas
públicas municipais, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do
número de casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes nos Decretos Municipais já editados e podendo o presente ser
prorrogado caso a situação se mantenha inalterada, tendo em vista
necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

Art. 2º Para o enfrentamento doEstado de Calamidade pública ora
declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada
a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º Ato do Poder Executivo Municipal, a ser expedido conforme
as avaliações médicas de evolução ou regresso da curva de contágio e
necessidade de atendimento da população, determinará quais orgãos
públicos e atividades econômicas e sociais são essenciais e se poderão ou
não funcionar e em quais períodos.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
6º no período de situação de calamidade pública está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social, do serviço funerário e dos demais que forem necessários
para a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Parágrafo único. Na mesma linha da Medida Provisória nº 927/
2020, cada unidade administrativa do município poderá antecipar a
concessão de férias aos servidores, avaliando em defesa do interesse público
e podendo a edilidade optar por efetuar o pagamento do adicional de um
terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação
natalina.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade pública:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de
pico de afluência ao sistema de transporte público, em regime de rodízio,
a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial
em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo
a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção
das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e
sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados
pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e serviço funerário.
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Art. 10. A Secretaria Municipal que cuida do trânsito deverá tomar

as medidas necessárias para adequação da frota de ônibus em relação a
demanda e utilização com respeito as regras sanitárias.

Art. 11. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres e
poderá o gestor adotar roteiro de prazos especiais nas contratações que
visem atender as necessidades da pandemia.

Art. 12. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13. A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 14. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, pelo período
fixado pelo chefe do executivo na forma do art. 3º deste Decreto, ficando
isento da medida os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) hipermercados, supermercados e mercados;
c) feiras livres;
d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e) clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
f) padarias;
g) açougues;
h) peixarias;
i) hortifrutis granjeiros;
j) quitandas;
k) centro de abastecimento de alimentos;
l) postos de combustíveis;
m) pontos de venda de água e gás;
n) material de construção essenciais para atividade pública;
o) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
p) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim
como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das rodovias;

q) serviços funerários;
r) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
s) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
t) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal;
u) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,

a guarda e a custódia de presos;
v) telecomunicações e internet;
w) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre
outros;

x) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas
comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega.

§ 2º Fica determinado o fechamento dos “shopping centers” e/ou
centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de circulação, de
acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19h, de segunda a sábado.

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00 m² (cinco
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área

de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros,
sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 pessoas.

§ 6º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

§ 7º Ato do executivo municipal poderá reorganizar as atividades
essenciais, considerando ou não as ativiidades como essenciais,
possibilitando ou não a abertura e funcionamento, bem como determinar
as regras que deverão cumprir em caso de liberação, conforme a peculiaridade
municipal.

Art. 15. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo abrange
os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal
ou por ele autorizado e privado.

Art. 16. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19.

Art. 17. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos.

Art. 18. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado.

Art. 19. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I - isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19,pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II - isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV - utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V - Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 20. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus e;

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.
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Art. 21. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde

pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas ou;
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 22. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 23. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde - , para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Crise da Calamidade em
Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.

Art. 24. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 25. A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º poderá conforme determinação do executivo
municipal:

I - a Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, os
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II - ficar suspensas as atividades de cobrança da Tarifa Social pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;

III - o Serviço de Água e Esgoto não efetuará o corte de
fornecimento de água, por 90 (noventa) dias;

IV - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para pagamento
do IPTU;

V - Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças municipais,
que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de ofício, pelo
prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado de calamidade
calamidade do Município, devendo ser mantidas em plenas condições de
funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança contra incêndio
já exigidas, salvo manifestação contrária do Secretário do Município
responsável por seu acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo poderão ser
revistas no caso de fim do estado de calamidade pública antes dos prazos
nele previstos, exceção do inciso IV.

Art. 26. Fica o Município autorizado a remanejar mão de obra
terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e higienização,
para execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias
neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo contrato
está vinculado.

Art. 27. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área
de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único- Demonstrado a necessidade de maior número de
servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 28. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 29. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, cabendo a secretaria
municipal de educação avaliar a reordenação do calendário com base no art.
23 §2 da LDB e analisar a concessão ou não de férias e, em qualquer caso,
buscar preservar o calendário escolar de 2020.

Art. 30. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município e a instalação de barreiras com a finalidade de
controle sanitário e orientação nos acessos principais.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) para
executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e
mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo
e outros que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município para auxiliar na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município,
deverão ser prestadas informações requeridas pelos fiscais e agentes de
saúde para averiguar o grau de probabilidade de contaminação, bem como
será aferida a temperatura dos passageiros, colhidos os demais dados
pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas
em relação ao vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 31. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
por tempo indeterminado.

Art. 32 A decretação da Calamidade Pública não autoriza a dispensa
do regular processo licitatório para a contratação de bens e serviços ou
alienação de patrimônios.

Parágrafo único. Não se aplica o caput deste artigo quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020 43
bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo deste Decreto.

Art. 33 Fica instituído o Gabinete de Recuperação Institucional –
GRI durante o prazo de vigência da Calamidade Pública, Financeira e
Orçamentária.

§ 1º É competência do Gabinete de Recuperação Institucional:
I - Deliberar para a implementação das medidas de recuperação

financeira e orçamentária, presentes neste Decreto;
II - Propor ações pertinentes ao incremento das receitas municipais,

bem como outras que se fizerem necessárias, sendo consignada ao mesmo
a competência para autorizar o empenho das despesas da Administração
Pública Direta e Indireta;

III - elaborar relatório, quinzenalmente, devendo constar a atual
situação de cada Secretaria, bem como as metas a serem atingidas,
individualmente, por cada Secretaria quanto à redução de gastos;

IV - Resguardar, na medida do possível, a manutenção dos serviços
básicos à população, especialmente na área de saúde, educação, assistência
social e limpeza pública, quando da realização de cortes de despesas;

V - Prestar auxílio ao Prefeito (a) para a implantação das medidas
necessárias previstas neste decreto.

§ 2º O Gabinete de que trata esse artigo deverá, no prazo de 10
(dez) dias, levantar todas as medidas necessárias e possíveis para a redução
de despesas da Administração Municipal Direta e Indireta.

§ 3º O Gabinete de Recuperação Institucional - GRI será composto
pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal de Finanças;
II - Secretário Municipal de Administração;
III - Secretário Municipal de Saúde;
IV -  Procurador-Geral do Município;
V -  Secretário Municipal de Educação.
§ 4º As deliberações do GRI deverão ser assinadas por, no mínimo,

03 (quatro) membros.
§ 5º Caberá ao Secretário de Finanças, Presidência do Gabinete de

Recuperação Institucional (GRI), bem como a definição de datas, horários
e periodicidade de suas reuniões.

§ 6º Os membros do Gabinete de Recuperação Institucional têm
poderes para sugerir a intervenção em todas as Secretarias para promover
os ajustes necessários, como a suspensão da execução de contratos,
convênios, nomeação de cargos, concessão de benefícios, horas extras,
extensão de jornada, flexibilização de jornada e contratação de mão de obra.

§ 7º O funcionamento de equipamentos públicos, para o
atendimento dos objetivos do presente Decreto, poderá ser suspenso,
temporariamente.

Art. 34 Fica vedada a realização de quaisquer despesas que
dependam de recursos próprios no âmbito do Poder Executivo, sem a
prévia autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 35 Fica estipulado que a União ou o Estado, que vierem a
firmar convênios com a previsão de contrapartida de recurso do tesouro
municipal, submeterão as propostas dos instrumentos à prévia autorização
do Prefeito Municipal.

Art. 36 Fica definido que durante o período de vigência da
decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária poderão ser
adotadas as seguintes providências:

I - Redução do Quadro de Servidores ocupantes de cargos
Comissionados;

II - redução e/ou proibição de realização de horas extraordinárias e
qualquer pagamento de adiantamento financeiro, indenizações, reajustes,
adequação/extensão de jornada, flexibilização, concessão de progressão
por nova qualificação, conversão de férias-prêmio em pecúnia e outros
benefícios no período compreendido por este decreto;

III -  suspensão e/ou rescisão dos convênios de cessão dos
servidores públicos cedidos para o, Ministério Público, Tribunal Regional
Eleitoral – TRE, Polícia Civil e Militar, além de outros não especificados
neste inciso;

IV - suspensão e/ou rescisão dos contratos de fornecimento e
serviços, reajustes e realinhamentos;

V - rescisão dos contratos temporários;

VI - mora com os fornecedores da Administração Pública;
VII - redução da jornada de trabalho dos servidores visando reduzir

os gastos públicos com energia elétrica e demais serviços;
VIII - mora no pagamento dos contratos de locações, podendo

ainda ocorrer rescisões em alguns casos, em locais que funcionam órgãos
públicos;

IX - paralisação de obras públicas;
X - redução da utilização do quantitativo de automóveis e gasolina

para frota municipal;
XI - mora nos pagamentos de despesas correntes com pessoal;
XII - reduzir gratificações e acessórios remuneratórios similares

durante o período de colapso financeiro do decreto com plano de reposição
em prazo futuro após a calamidade.

§1º As providências estabelecidas nos incisos deste artigo não
limitam adoção de outras providências que a GRI e o Prefeito (a) Municipal
entenderem necessárias.

§2º A execução dos contratos vigentes dependerá de prévia
aprovação do GRI e autorização do Prefeito (a) Municipal, sendo os
contratos não essenciais poderão ser suspensos ou rescindidos.

§3º A suspensão estabelecida neste artigo não aplicará para as
hipóteses de utilização de recursos advindos de convênios e/ou fontes
externas.

§4º Para os convênios, termos de fomento, contratos e congêneres
considerados essenciais deverão ser avaliados e reformulados em patamares
passíveis de pagamentos.

Art. 37 Fica estabelecido que durante o período de vigência da
decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária serão vedadas
as seguintes providências, salvo por autorização do Prefeito Municipal:

I - Abertura de novos processos administrativos de compras;
II - novos contratos de locação, aquisição de bens móveis ou

imóveis;
III - Reajustes e realinhamentos dos contratos administrativos;
IV - Provimentos de cargos comissionados e funções de confiança,

salvo nos casos de substituições;
V - Contratações temporárias de servidores;
VI - Ampliação dos serviços públicos;
VII - Outras despesas consideradas não essenciais;
VIII - contrato de locação de veículos, exceto os aqueles

considerados essenciais.
Art. 38 Fica vedada a contratação e criação de cargo, emprego ou

função, bem como a alteração de estrutura de carreira que impliquem em
aumento de despesas, exceto para a manutenção essencial da prestação de
serviços públicos, com autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 39. Na hipótese de óbito de cidadão, o cadáver deve ser
transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-



TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020                                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA44
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os casos
confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota Técnica Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 7º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros órgãos
podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigorosas de
proteção.

§ 8º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, devendo o
cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/
IML. Na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser colocado
imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser vedado ainda no
morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese.

§ 9 Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 10 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 11 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 12 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 13 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais profundo
possível.

§ 14 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: com
álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com quaternário de
amônia ou detergente.

§ 15 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnóstica.

Art. 40. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou Administração
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19.

Art. 41. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as
suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA DE URBANO SANTOS,

MUNICÍPIO DO ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 (DOZE) DIAS
DO MÊS DE MAIO DE 2020.

IRACEMA CRISTINA VALE LIMA
Prefeita Municipal de Urbano Santos/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA

CNPJ Nº 01.612.545/0001-11

OFÍCIO PMBEL-MA N° 0014/2020

Belágua/MA, 12 de maio de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DEPUTADO OTHELINO NOVA ALVES NETO
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750.

ASSUNTO: DECRETO DE CALAMIDADE DO MUNICÍPIO DE
BELÁGUA-MA

Ilustre Presidente Othelino Neto,

O município vem, respeitosamente, solicitar que Vossa Excelência
receba o Decreto de Calamidade pública que estamos enviando em anexo
ao presente. Tal medida que, infelizmente, tivemos que adotar, ante as
seríssimas consequências decorrentes da pandemia do novo coronavírus,
nos instrumentaliza juridicamente para que possamos adotar todas as
medidas possíveis de enfrentar a pandemia sanitária e os nefastos efeitos
socioeconômicos advindos desta tragédia na nossa saúde pública. Assim,
contamos com a valorosa contribuição de Vossa Excelência para que o
presente decreto tenha o trâmite de praxe para, ao fim, ter o reconhecimento
desta Augusta Casa Legislativa. Confiante de que o conjunto do nosso
parlamento estadual contribuirá com nossa população, de já agradecemos.

Nestes termos, com votos da mais elevada estima e consideração.

HÉRLON COSTA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0013, DE 12 DE MAIO DE 2020

EMENTA: DECLARA SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE, EM SAÚDE PÚBLICA,
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MUNICÍPIO
DE BELÁGUA (MA) E DISPÕE SOBRE MEDIDAS
DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19) E H1N1 EM COMPLEMENTAÇÃO ÀS
AÇÕES DEFINIDAS NAS NORMAS FEDERAIS,
ESTADUAIS E DECRETOS MUNICIPAIS JÁ
EXPEDIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(a) Prefeito(a) Municipal de BELÁGUA, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do
Município e;

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Calamidade em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;
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CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por

medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;
CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação

municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em atos
preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço do
coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal reconhece
as excepcionalidades decorrente de situação de calamidade fiscal do ente
federativo, como decidido na tutela antecipada na ação cível originária nº
2.981;

CONSIDERANDO a excepcionalidade reconhecida pelo art. 65
da Lei de Responsabilidade Fiscal quando trata da “ocorrência de calamidade
pública”;

CONSIDERANDO que a realidade municipal apresenta
imprevisibilidade, com circunstâncias anômalas, extraordinárias,
excepcionais, gravíssimas e de completo colapso das contas públicas
municipais;

CONSIDERANDO o grave momento de crise financeira em todo
país, com a consequente redução drástica das receitas públicas;

CONSIDERANDO que o Município está em colapso e custeando
as políticas públicas municipais com os repasses constitucionais ante a
ausência de arrecadação própria para fazer frente às necessidades da
população;

CONSIDERANDO que a gestão já realizou todas as medidas
possíveis de contenção de gastos como exonerações, diminuições do
funcionamento de órgãos, remanejamentos de insumos e pessoal,
reaproveitamento e readequação de serviços e as demais e, ainda sim, ainda
há um déficit financeiro substancial;

CONSIDERANDO todos os gastos realizados pela edilidade em
face do reconhecimento da grave pandemia de covid-19, conforme
orientações da organização mundial de saúde; recomendações do ministério
da saúde e os termos do decreto do Governador do Estado do Maranhão
e as determinações da Secretaria Estadual de Saúde;

CONSIDERANDO a Competência Municipal de executar as
políticas básicas de saúde e a urgente necessidade de proteger a população
mais vulnerável da pandemia e de seus nefastos efeitos econômicos e de
déficit de receitas;

CONSIDERANDO a ausência de perspectivas para o fim do
período de pandemia e de seus efeitos;

CONSIDERANDO que há obrigatoriedade dos gestores públicos
em zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
publicidade e, sobretudo, moralidade e eficiência, além de zelar pela correta
aplicação dos recursos públicos;

CONSIDERANDO que a União, o Estado do Maranhão e o
Município encontram-se em emergência de saúde e que despesas
constitucionalmente fixadas ao ente estadual estão sendo arcadas pelo
Município, visando não desamparar os munícipes;

CONSIDERANDO que a Municipalidade está arcando com
despesas extras em face das importantes Políticas Públicas oriundas das
parcerias com a polícia militar, civil e instâncias dos demais poderes;

CONSIDERANDO que o Município é executor de diversos
programas criados pelo governo federal e governo estadual, assumindo
responsabilidades ante a insuficiência de recursos destinados à manutenção,
principalmente nas áreas de educação e da saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos índices
do limite legal em relação à despesa de pessoal, além dos índices relativos
à área da educação e saúde, fixados na carta magna, sob pena de rejeição
pelos órgãos de controle;

CONSIDERANDO a dificuldade do município em realizar a
quitação integral de sua folha de pagamento aos servidores efetivos,
comissionados e contratados;

CONSIDERANDO que a União e o Estado do Maranhão não
têm conseguido ofertar a devida assistência médica e ficando a
responsabilidade para o município;

CONSIDERANDO que as despesas públicas de outros entes da
federação estão sendo arcadas pela municipalidade e sem o devido
ressarcimento em face da judicialização da política de saúde;

CONSIDERANDO o elevado número de desempregados no
município e a necessidade de manutenção do atendimento do elevado
número de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; do Sistema de
Ensino Público e da Rede de Assistência Social;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos públicos
em geral e com a folha de pagamento dos servidores municipais, sem
prejuízo a continuidade dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de intervenção imediata por
parte da administração pública municipal a fim de garantir a manutenção
da ordem social, econômica e financeira;

CONSIDERANDO a possibilidade do colapso na prestação dos
serviços públicos essenciais como saúde, educação e demais em razão de
ausência de recursos públicos municipais em face das contas municipais
terem sido atingidas por déficits financeiro-orçamentários;

CONSIDERANDO a redução das receitas líquidas para a área da
educação, com a queda na arrecadação anual do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;

CONSIDERANDO o elevado gasto público com saúde sendo
arcado com aplicação de recursos próprios em razão das ações preventivas
à pandemia de covid-19, h1n1, dengue e outras enfermidades;

CONSIDERANDO as cheias e estragos nos caminhos de acesso
a zona rural provenientes de chuvas abundantes na região;

CONSIDERANDO as determinações judiciais e suas
consequências financeiras;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal &

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município as regras, procedimentos e medidas para o
enfrentamento da citada situação de Calamidade em saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretada Calamidade Pública, Financeira e
Orçamentária no âmbito da Administração Pública Municipal, vigorando
até 31.12.2020, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória
e seus efeitos econômicos, sociais e para a continuidade das políticas
públicas municipais, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) –
classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do
número de casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes nos Decretos Municipais já editados e podendo o presente ser
prorrogado caso a situação se mantenha inalterada, tendo em vista
necessidade permanente de monitoramento da pandemia.

Art. 2º Para o enfrentamento doEstado de Calamidade pública ora
declarado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e obedecendo as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada
a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de Calamidade.

Art. 3º Ato do Poder Executivo Municipal, a ser expedido conforme
as avaliações médicas de evolução ou regresso da curva de contágio e
necessidade de atendimento da população, determinará quais orgãos
públicos e atividades econômicas e sociais são essenciais e se poderão ou
não funcionar e em quais períodos.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela
COVID-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações
necessárias junto a Administração Pública, nos termos da Lei nº 4.615/
2006 e demais legislações especiais.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias,
ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão
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comunitária do COVID-19, deverão desempenhar suas atividades via home
office, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retorno, devendo
comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu
órgão, acompanhado de documento que comprove a realização de viagem.

§ 2º O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá
qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
Art. 5º Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências

legais ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio
pela COVID-I9, em especial, no período da calamidade pública, as medidas
transitórias previstas neste decreto.

Art. 6º As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente,
os servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de
calamidade.

§ 1º Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e
Indireta, o disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados
em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
para o combate da pandemia.

§ 2º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão
permanecer em seus domicílios.

§ 3º A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art.
6º no período de situação de calamidade pública está condicionada:

I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores
suficientes para garantir o funcionamento das atividades essenciais dos
mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.
Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento

à população, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
Art. 7º Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as férias deferidas

ou programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social, do serviço funerário e dos demais que forem necessários
para a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Parágrafo único. Na mesma linha da Medida Provisória nº 927/
2020, cada unidade administrativa do município poderá antecipar a
concessão de férias aos servidores, avaliando em defesa do interesse público
e podendo a edilidade optar por efetuar o pagamento do adicional de um
terço de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação
natalina.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade pública:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administração

Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e segurança.
Art. 9 º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos

da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes
providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas, ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência
ou calamidade pública, servidores gestantes, lactantes, maiores de 60
(sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela
COVID-19, dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto,
se possível for;

V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo
que o horário de entrada ou saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de

pico de afluência ao sistema de transporte público, em regime de rodízio,
a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais;

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial
em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de evolução para os
sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o comparecimento
presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou
quaisquer outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:
a) que notifiquem as empresas de prestação de serviços com

terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações parceiras, exigindo
a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a adoção
das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e
sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados
pela COVID-19 ou outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das
prestadoras de serviço de limpeza a adoção das rotinas de asseio e
desinfecção no período de calamidade, observadas as orientações das
autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na reposição
dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso
em todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas
atividades essenciais, como por exemplo áreas de saúde, segurança urbana,
assistência social e serviço funerário.

Art. 10. A Secretaria Municipal que cuida do trânsito deverá tomar
as medidas necessárias para adequação da frota de ônibus em relação a
demanda e utilização com respeito as regras sanitárias.

Art. 11. Nos processos e expedientes administrativos, ficam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o
estado de calamidade pública.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não
se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos congêneres e
poderá o gestor adotar roteiro de prazos especiais nas contratações que
visem atender as necessidades da pandemia.

Art. 12. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta,
no âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares,
relativamente à execução deste Decreto.

Art. 13. A tramitação dos processos administrativos referentes a
assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade
em todas as Secretarias Municipais.

Art. 14. Fica determinado o fechamento de todas atividades
comerciais e de prestação de serviços privados não essenciais, pelo período
fixado pelo chefe do executivo na forma do art. 3º deste Decreto, ficando
isento da medida os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;
b) hipermercados, supermercados e mercados;
c) feiras livres;
d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;
e) clinica, loja veterinárias, lojas de venda de alimentação para

animais;
f) padarias;
g) açougues;
h) peixarias;
i) hortifrutis granjeiros;
j) quitandas;
k) centro de abastecimento de alimentos;
l) postos de combustíveis;
m) pontos de venda de água e gás;
n) material de construção essenciais para atividade pública;
o) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;
p) local de apoio ao trabalho de caminhoneiro, tais como

borracharia, oficina e serviços de manutenção e reparação de veículo, assim
como restaurantes e pontos de parada e descansos as margens das rodovias;

q) serviços funerários;
r) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
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s) assistência social e atendimento à população em estado de

vulnerabilidade;
t) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de

origem animal e vegetal;
u) atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância,

a guarda e a custódia de presos;
v) telecomunicações e internet;
w) serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por

todos os meios de comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a
radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre
outros;

x) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas
comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem servidas
exclusivamente no quarto.

§ 1º Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em
restaurante, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas a retirada no
balcão, serviço de drive thru e tele-entrega.

§ 2º Fica determinado o fechamento dos “shopping centers” e/ou
centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de circulação, de
acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.

§ 3º O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 19h, de segunda a sábado.

§ 4º As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o
acesso de pessoas a no máximo 03 (três) pessoa para cada 5,00 m² (cinco
metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo neste cálculo área
de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros,
sob pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 5º Fica expressamente vedado a realização de velórios em
ambiente residencial ou em funerárias, assim como, as cerimônias de enterros
com participação de mais de 10 pessoas.

§ 6º. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

§ 7º Ato do executivo municipal poderá reorganizar as atividades
essenciais, considerando ou não as ativiidades como essenciais,
possibilitando ou não a abertura e funcionamento, bem como determinar
as regras que deverão cumprir em caso de liberação, conforme a peculiaridade
municipal.

Art. 15. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação
do Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo abrange
os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal
ou por ele autorizado e privado.

Art. 16. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19.

Art. 17. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos.

Art. 18. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros,
público e privado urbano e rural, seja realizado sem exceder a capacidade
de passageiros sentados, podendo o serviço ser realizado em horário
diferenciado.

Art. 19. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I - isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido

confirmação de casos de Covid-19,pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II - isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV - utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V - Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 20. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus e;

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 21. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas ou;
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 22. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 23. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde - , para o
monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.

Parágrafo único. Compete ao Comitê de Crise da Calamidade em
Saúde definir as medidas e estratégias referentes ao enfrentamento da
proliferação do COVID-19, de acordo com a evolução do cenário
epidemiológico.
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Art. 24. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a

editar os atos normativos complementares necessários à execução deste
Decreto.

Art. 25. A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia
a que alude o artigo 1º poderá conforme determinação do executivo
municipal:

I - a Procuradoria Jurídica suspenderá, por 90 (noventa) dias, os
atos destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;

II - ficar suspensas as atividades de cobrança da Tarifa Social pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;

III - o Serviço de Água e Esgoto não efetuará o corte de
fornecimento de água, por 90 (noventa) dias;

IV - Fica prorrogado por 60 (sessenta) dia o prazo para pagamento
do IPTU;

V - Os alvarás de funcionamento, bem como as licenças municipais,
que vencerem no curso deste Decreto, ficam prorrogados, de ofício, pelo
prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do estado de calamidade
calamidade do Município, devendo ser mantidas em plenas condições de
funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança contra incêndio
já exigidas, salvo manifestação contrária do Secretário do Município
responsável por seu acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo poderão ser
revistas no caso de fim do estado de calamidade pública antes dos prazos
nele previstos, exceção do inciso IV.

Art. 26. Fica o Município autorizado a remanejar mão de obra
terceirizada, em especial prestadores de serviço de limpeza e higienização,
para execução dos respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias
neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo contrato
está vinculado.

Art. 27. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada a área
de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único- Demonstrado a necessidade de maior número de
servidores para evitar caos na prestação de serviços a população, fica
autorizado a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 meses,
prorrogáveis por igual período.

Art. 28. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 29. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas
presenciais, na rede pública municipal e privada, cabendo a secretaria
municipal de educação avaliar a reordenação do calendário com base no art.
23 §2 da LDB e analisar a concessão ou não de férias e, em qualquer caso,
buscar preservar o calendário escolar de 2020.

Art. 30. Fica determinado o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município e a instalação de barreiras com a finalidade de
controle sanitário e orientação nos acessos principais.

§ 1º Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de
atendimento com tenda, aparelho para aferir temperatura corporal,
panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (três)
servidores municipais.

§ 2º Fica determinado o remanejamento de todos os servidores
investidos nas atribuições de fiscalização (obras, posturas, tributários,
meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário, PROCON e afins) para
executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e
mediante escala elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo
e outros que se fizerem necessários.

§ 3º A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização,
em regime de urgência, dos servidores investidos nas funções de fiscalização
(Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e outros) lotados no
Município para auxiliar na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e garantir
a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 6º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município,
deverão ser prestadas informações requeridas pelos fiscais e agentes de
saúde para averiguar o grau de probabilidade de contaminação, bem como
será aferida a temperatura dos passageiros, colhidos os demais dados
pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas
em relação ao vírus COVID-19.

§ 7º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 31. As obras públicas no Município que estejam em processo
licitatório e que sejam custeadas com recursos próprios ficam suspensas
por tempo indeterminado.

Art. 32 A decretação da Calamidade Pública não autoriza a dispensa
do regular processo licitatório para a contratação de bens e serviços ou
alienação de patrimônios.

Parágrafo único. Não se aplica o caput deste artigo quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo deste Decreto.

Art. 33 Fica instituído o Gabinete de Recuperação Institucional –
GRI durante o prazo de vigência da Calamidade Pública, Financeira e
Orçamentária.

§ 1º É competência do Gabinete de Recuperação Institucional:
I - Deliberar para a implementação das medidas de recuperação

financeira e orçamentária, presentes neste Decreto;
II - Propor ações pertinentes ao incremento das receitas municipais,

bem como outras que se fizerem necessárias, sendo consignada ao mesmo
a competência para autorizar o empenho das despesas da Administração
Pública Direta e Indireta;

III - elaborar relatório, quinzenalmente, devendo constar a atual
situação de cada Secretaria, bem como as metas a serem atingidas,
individualmente, por cada Secretaria quanto à redução de gastos;

IV - Resguardar, na medida do possível, a manutenção dos serviços
básicos à população, especialmente na área de saúde, educação, assistência
social e limpeza pública, quando da realização de cortes de despesas;

V - Prestar auxílio ao Prefeito (a) para a implantação das medidas
necessárias previstas neste decreto.

§ 2º O Gabinete de que trata esse artigo deverá, no prazo de 10
(dez) dias, levantar todas as medidas necessárias e possíveis para a redução
de despesas da Administração Municipal Direta e Indireta.

§ 3º O Gabinete de Recuperação Institucional - GRI será composto
pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal de Finanças;
II - Secretário Municipal de Administração;
III - Secretário Municipal de Saúde;
IV -  Procurador-Geral do Município;
V -  Secretário Municipal de Educação.
§ 4º As deliberações do GRI deverão ser assinadas por, no mínimo,

03 (quatro) membros.
§ 5º Caberá ao Secretário de Finanças, Presidência do Gabinete de

Recuperação Institucional (GRI), bem como a definição de datas, horários
e periodicidade de suas reuniões.

§ 6º Os membros do Gabinete de Recuperação Institucional têm
poderes para sugerir a intervenção em todas as Secretarias para promover
os ajustes necessários, como a suspensão da execução de contratos,
convênios, nomeação de cargos, concessão de benefícios, horas extras,
extensão de jornada, flexibilização de jornada e contratação de mão de obra.

§ 7º O funcionamento de equipamentos públicos, para o
atendimento dos objetivos do presente Decreto, poderá ser suspenso,
temporariamente.
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Art. 34 Fica vedada a realização de quaisquer despesas que

dependam de recursos próprios no âmbito do Poder Executivo, sem a
prévia autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 35 Fica estipulado que a União ou o Estado, que vierem a
firmar convênios com a previsão de contrapartida de recurso do tesouro
municipal, submeterão as propostas dos instrumentos à prévia autorização
do Prefeito Municipal.

Art. 36 Fica definido que durante o período de vigência da
decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária poderão ser
adotadas as seguintes providências:

I - Redução do Quadro de Servidores ocupantes de cargos
Comissionados;

II - redução e/ou proibição de realização de horas extraordinárias e
qualquer pagamento de adiantamento financeiro, indenizações, reajustes,
adequação/extensão de jornada, flexibilização, concessão de progressão
por nova qualificação, conversão de férias-prêmio em pecúnia e outros
benefícios no período compreendido por este decreto;

III -  suspensão e/ou rescisão dos convênios de cessão dos
servidores públicos cedidos para o, Ministério Público, Tribunal Regional
Eleitoral – TRE, Polícia Civil e Militar, além de outros não especificados
neste inciso;

IV - suspensão e/ou rescisão dos contratos de fornecimento e
serviços, reajustes e realinhamentos;

V - rescisão dos contratos temporários;
VI - mora com os fornecedores da Administração Pública;
VII - redução da jornada de trabalho dos servidores visando reduzir

os gastos públicos com energia elétrica e demais serviços;
VIII - mora no pagamento dos contratos de locações, podendo

ainda ocorrer rescisões em alguns casos, em locais que funcionam órgãos
públicos;

IX - paralisação de obras públicas;
X - redução da utilização do quantitativo de automóveis e gasolina

para frota municipal;
XI - mora nos pagamentos de despesas correntes com pessoal;
XII - reduzir gratificações e acessórios remuneratórios similares

durante o período de colapso financeiro do decreto com plano de reposição
em prazo futuro após a calamidade.

§1º As providências estabelecidas nos incisos deste artigo não
limitam adoção de outras providências que a GRI e o Prefeito (a) Municipal
entenderem necessárias.

§2º A execução dos contratos vigentes dependerá de prévia
aprovação do GRI e autorização do Prefeito (a) Municipal, sendo os
contratos não essenciais poderão ser suspensos ou rescindidos.

§3º A suspensão estabelecida neste artigo não aplicará para as
hipóteses de utilização de recursos advindos de convênios e/ou fontes
externas.

§4º Para os convênios, termos de fomento, contratos e congêneres
considerados essenciais deverão ser avaliados e reformulados em patamares
passíveis de pagamentos.

Art. 37 Fica estabelecido que durante o período de vigência da
decretação da Calamidade Pública, Financeira e Orçamentária serão vedadas
as seguintes providências, salvo por autorização do Prefeito Municipal:

I - Abertura de novos processos administrativos de compras;
II - novos contratos de locação, aquisição de bens móveis ou

imóveis;
III - Reajustes e realinhamentos dos contratos administrativos;
IV - Provimentos de cargos comissionados e funções de confiança,

salvo nos casos de substituições;
V - Contratações temporárias de servidores;
VI - Ampliação dos serviços públicos;
VII - Outras despesas consideradas não essenciais;
VIII - contrato de locação de veículos, exceto os aqueles

considerados essenciais.
Art. 38 Fica vedada a contratação e criação de cargo, emprego ou

função, bem como a alteração de estrutura de carreira que impliquem em
aumento de despesas, exceto para a manutenção essencial da prestação de
serviços públicos, com autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 39. Na hipótese de óbito de cidadão, o cadáver deve ser
transferido, o mais rápido possível, ao serviço funerário.

§ 1º Antes de proceder ao traslado do cadáver, deve-se permitir o
acesso apenas aos familiares, restringindo-se aos mais próximos, para a
despedida. Entretanto, não deve haver contato físico com o cadáver nem
com as superfícies e equipamentos em seu entorno ou com outro material
qualquer que possa estar contaminado.

§ 2º Os trabalhadores deverão ser informados de que se trata de
cadáver de pessoa falecida pelo Covid-19.

§ 3º Todas as pessoas que participam do traslado do cadáver,
desde o morgue/SVO/IML até o estabelecimento funerário, deverão ter
formação suficiente para realizar essa operação, de modo que não traga
risco de se contaminarem ou causarem acidentes que possam vir a
contaminar terceiros e o meio ambiente.

§ 4º O motorista do veículo deve receber instruções prévias sobre
os procedimentos a serem adotados no caso de colisão no trânsito: se não
houver ruptura do saco (se houver), a empresa providenciará, de imediato,
outro veículo funerário para transporte da urna, havendo rompimento do
saco funerário, a autoridade sanitária deverá ser comunicada imediatamente,
bem como as autoridades de trânsito para o devido isolamento da área.

§ 5º Os trabalhadores responsáveis pelo traslado, uma vez que
manipularão o cadáver, devem adotar medidas de precaução de contato.
Portanto, devem estar munidos de equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados para os casos confirmados para a infecção por SARS-
CoV-2, conforme estabelecido para os trabalhadores que atendam os casos
confirmados da infecção nos serviços de saúde conforme Nota Técnica Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.

§ 6º Está proibida a realização das técnicas de somatoconservação
em cadáveres de pessoas falecidas pelo Covid-19, nem limpeza e tampouco
intervenções de tanatopraxia.

§ 7º Na manipulação da preparação de cadáveres acometidos pelo
Covid 19 existe o risco de contaminação, pois os pulmões e outros órgãos
podem conter vírus vivos. Assim é preciso tomar medidas rigorosas de
proteção.

§ 8º O cadáver deve ser introduzido em saco sanitário para cadáver,
devendo ser impermeável e biodegradável, apresentando resistência a
vazamento de líquidos e a pressão de gases em seu interior, devendo o
cadáver deve ser introduzido no saco, ainda estando no morgue/SVO/
IML. Na hipótese de não haver saco sanitário, o cadáver deve ser colocado
imediatamente na urna funerária – caixão-, que deve ser vedado ainda no
morgue/SVO/IML, não podendo ser aberto em nenhuma hipótese.

§ 9 Imediatamente após a introdução do cadáver no saco e o
fechamento deste, deve-se pulverizá-lo com uma solução de hipoclorito
de sódio que contenha 5.000 ppm de cloro ativo (diluição de 1:10 de
hipoclorito com concentração 40-50 gr/litro, preparada recentemente).

§ 10 Após a sanitização do saco, este deve ser introduzido na urna
funerária para ser entregue a empresa que realizará o enterro/cremação.

§ 11 Fica vedado a realização do velório de pessoas falecidas em
decorrência do Covid-19, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

§ 12 O destino final do cadáver pode ser o enterro ou cremação,
neste último caso, as cinzas podem ser manipuladas sem representar
nenhum risco.

§ 13 Se o destino final for cemitério, os funcionários não devem
abrir a urna funerária, devendo ser imediatamente enterrado o mais profundo
possível.

§ 14 O veículo para o traslado do cadáver deve ser exclusivo para
esse fim e deve ser higienizado após entrega do corpo, área interna: com
álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1% e área externa: com quaternário de
amônia ou detergente.

§ 15 Caso haja suspeita de contaminação de algum funcionário,
este deverá ser afastado por 14 dias a fim de providenciar a investigação
diagnóstica.

Art. 40. Ficará a cargo da Secretaria de Finanças ou Administração
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
da COVID-19.
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Art. 41. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as

suspensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE BELÁGUA, MUNICÍPIO

DO ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 (DOZE) DIAS DO MÊS
DE MAIO DE 2020.

HÉRLON COSTA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO
Secretaria Municipal de Administração

Rua Senador Vitorino Freire n.º 115 - Centro
CNPJ Nº: 41.611.716/0001-02

Bequimão-Maranhão

 OFICIO Nº 51/2020

BEQUIMÃO-MA, 14 DE MAIO DE 2020
DE: ANTONIO JOSÉ MARTINS – PREFEITO MUNICIPAL DE
BEQUIMÃO-MA
PARA: OTHLEINO NETTO – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA

Exmo. Sr. Presidente,

O Prefeito Municipal de Bequimão, ANTÔNIO JOSÉ
MARTINS, vem a honra de encaminhar a Vossa Excelência e demais
Pares, o DECRETO Nº 03/2020 “Declara situação de calamidade pública
para fins de adoção de medidas de prevenção e contenção da pandemia
de coronavírus (covid-19) em todo o Município de Bequimão e dá outras
providência”,de autoria do Poder Executivo desta Municipalidade,
devidamente apreciado, aprovado e reconhecido pela Câmara de Vereadores,
conforme Certidão em Anexo.

Portanto, solicitamos a Vossa Excelência e os nobres deputados
que compõem esse conceituado Parlamento, a apreciação e reconhecimento
pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
para que o referido Decreto, produza os seus efeitos legais no combate a
pandemia do Covid-19.

Cordialmente,

ANTONIO JOSÉ MARTINS
Prefeito de Bequimão-MA

DECRETO N° 003/2020, DE 31  DE MARÇO DE 2020.

DECLARA situação de calamidade pública para fins
de adoção de medidas de prevenção e contenção da
pandemia de coronavírus (covid-19) em todo o
Município de Bequimão e dá outras providência.

 O Senhor Antônio José Martins, Prefeito do Município de
Bequimão, localizado no estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saude - OMS,
declarou situação de pandemia global, por conta da difusão do coronavírus
(COVID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde - MS, através da
portaria nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020, declarou situação de emergência
em saúde publica no âmbito de Brasil;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020 e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, aprovaram
decreto presidencial, reconhecendo a existência de calamidade pública  em
todo o território nacional, para os fins de que trata o artigo 65 da Lei
Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas urgentes
por parte das administrações municipais caso a pandemia se alastre ainda
mais;

DECRETA:

Art. 1° Fica decretado estado de calamidade publica no âmbito do
Município de Bequimão, para os fins exclusivos  de prevenção, contenção
e enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19), nos termos da
Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE 1.5.1.1.0).

Parágrafo único – As autoridades públicas municipais poderão,
em observância da legislação própria que rege as situações de calamidade
publica, adotar todas as providências que se fizerem necessárias para as
medidas de prevenção, contenção ou de enfrentamento da pandemia causada
pelo novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2° Ficam mantidos os termos dos demais decretos municipais
que tratam das medidas de prevenção, contenção e enfrentamento da
pandemia, sem prejuízos de novas medidas que se fizerem necessárias.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial do Município (e-DOM), revogando-se as disposições em
contrário.

Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução do
presente Decreto pertencerem que o cumpram e o façam cumprir, tão
inteiramente como nele contém. O Gabinete do Prefeito o faça imprimir,
publicar e correr.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BEQUIMÃO
- ESTADO DO MARANHÃO, em 31 de março de 2020.

ANTÔNIO JOSÉ MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22

END. AV. DEPUTADO CARLOS MELO - Nº 1670 –
AEROPORTO-65727-000

TRIZIDELA DO VALE - MA
prefeituradetrizideladovale@gmail.com

Ofício nº 187/2020 - GP

Trizidela do Vale, 07 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque
Assunto: Encaminhamento de Decretos

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente
expediente para encaminhar a Vossa Excelência para fins de conhecimento,
conforme em anexo, cópias do Decreto, bem como parecer 001/2020 da
Câmara Municipal reconhecendo estado de calamidade, conforme
conseguinte:

· Decreto nº 22/2020 de 21 de março de 2020:
 “Decreta Estado de calamidade pública no Município de Trizidela

do Vale estado do Maranhão em virtude do aumento do número de pessoas
desabrigadas devido as cheias do Rio Mearim, em virtude também do
número de pessoas vulneráveis ao vírus H1N1 bem como a possibilidade
muito alta de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 -
Doença Infecciosa Viral.”

· Parecer 001/2020 da Câmara Municipal de Trizidela do
Vale:

“Reconhece o estado de calamidade pública no município de
Trizidela do Vale   até 31 de dezembro de 2020”.
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Sendo só para o momento, aproveito o ensejo para renovar

protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Charles Frederick Maia Fernandes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22/2020 – GP, de 21 de março de 2020.

“Decreta Estado de calamidade pública no Município
de Trizidela do Vale estado do Maranhão em virtude
do aumento do número de pessoas desabrigadas
devido as cheias do Rio Mearim, em virtude também
do número de pessoas vulneráveis ao vírus H1N1
bem como a possibilidade muito alta de contaminação
pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral.”
 

O Prefeito Municipal de Trizidela do Vale/MA, CHARLES
FREDERICK MAIA FERNANDES, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
Coronavírus COVID-19;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de
Trizidela do Vale;

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde
para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do
Novo Coronavírus COVID-19;

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, que prevê medidas de enfrentamento de emergência
de saúde pública do presente surto de COVID- 19;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavírus, especialmente a obrigação de articulação
dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de
Emergência em Saúde Pública.

CONSIDERANDO o Plano de Contingência elaborado pelo
Município, bem como os Decretos Estaduais nº 35.661 e 35.662/2020.

CONSIDERANDO edição do Decreto N °35.677 DE 21 DE
MARÇO DE 2020, do Governo do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos
entes federativos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e acessos universais
e igualitários às ações e serviços para sua proteção e recuperação, na forma
do artigo 196 da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos
vivendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no sentido
de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da
população, sobretudo das pessoas mais vulneráveis pela contaminação;

CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de suma
importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas no território
municipal;

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental
de maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em
situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção
desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por mais
que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado estado de calamidade pública em todo o
território do Município de Trizidela do Vale para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19 (novo Coronavírus).

Art. 2º - Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar
as medidas de restrição a partir do dia 22 de março de 2020, por tempo
indeterminado, com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam
suspenso funcionamento de:

I – casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;
II – boates, danceterias, salões de dança;
III – casas de festas e eventos;
IV – feiras, exposições, congressos e seminários;
V – centros de comércio e galerias de lojas;
VI – clubes de serviço e de lazer;
VII – academia, centro de ginástica e estabelecimentos de

condicionamento físico;
VIII – clínicas de estética e salões de beleza;
IX – bares, restaurantes e lanchonetes;
 X – clínicas odontológicas exceto em caso de emergência.
§1º - A suspensão prevista neste artigo não se aplica aos

supermercados, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços
de saúde em funcionamento no interior de centros de comércio, desde que
adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção
ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-
19.

§2º - O funcionamento de restaurantes  lanchonetes poderá ser
mantido desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de
saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção
viral relativa ao COVID-19.

§ 3º -  E ainda se manterá o funcionamento caso estrutura e
logística adequadas, os estabelecimentos de que trata este artigo poderão
efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local de alimentos
prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, desde que
adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção
ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao
Coronavírus – COVID-19.

§4º - As atividades administrativas e os serviços essenciais de
manutenção de equipamentos, dependências e infraestruturas referentes
aos estabelecimentos cujas atividades estão incluídas nos incisos do caput,
poderão ser realizadas com adoção de escala mínima de pessoas e, quando
possível, preferencialmente por meio virtual.

Art. 3º - Fica convocado todos os profissionais de saúde, defesa
civil e segurança municipal para agir no combate a pandemia, manter a
ordem e resgatar os desabrigados da enchente do município.

Art. 4º - Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as atividades
dos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo, ressalvadas as
atividades essenciais desenvolvidas pelo:

I -  Gabinete do Prefeito;
II - Secretaria Municipal da Saúde;
III - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
IV - Secretaria Municipal de Finanças;
V – Secretaria Municipal de Administração;
VI – Secretaria Municipal de Assistência Social;
VII – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
§ 1º - O disposto neste artigo não impede que os servidores dos

órgãos e entidades não mencionados nos incisos I a VII laborem em regime
de teletrabalho, conforme determinação de seus respectivos dirigentes.

Art. 5º - A partir do dia 22 de março de 2020, por tempo
indeterminado, todas as demais atividades com potencial de aglomeração
de pessoas, não incluídas nas restrições do art. 1º, deverão funcionar com
medidas de restrição e controle de público e clientes, bem como adoção das
demais medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao
contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-
19.

Art. 6º - Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser
adotadas as seguintes medidas:

I – Isolamento, assim considerado a separação de pessoas e bens
contaminados, transportes e bagagens no âmbito intermunicipal,
mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a
propagação do coronavírus;
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II – quarentena assim considerada restrição de atividades ou

separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não
estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de
transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a
possível contaminação ou a propagação do coronavírus;

III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver.
§ 1º - A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar

a contaminação ou a propagação do coronavírus deverá guardar
proporcionalidade com a extensão da situação de emergência.

§ 2º -  As pessoas com quadro de COVID-19, confirmado
laboratorialmente ou por meio de quadro clínico-epidemiológico, nos termos
definidos pelo Ministério da Saúde, devem obrigatória e imediatamente
permanecer em isolamento domiciliar mandatório, não poderão sair do
isolamento sem liberação explícita da Autoridade Sanitária local, representada
por médico ou equipe técnica da vigilância epidemiológica.

Art. 7° - Durante o período de emergência em saúde decretado no
Município, todo e qualquer veículo de transporte rodoviário de passageiros,
regular ou alternativo, proveniente de estados onde já decretada situação
de emergência por conta do novo coronavírus, deverá, quando da entrada
no território municipal, passar por inspeção da Guarda Municipal e Polícia
Militar a fim de que seja averiguada a existência no veículo de passageiros
com sintomas da infecção.

§ 1° - Detectado, na inspeção de que trata este artigo, que
passageiros do transporte rodoviário se encontrar com sintomas do novo
coronovírus, providências deverão ser adotadas pelas autoridades municipal
para regresso do caso suspeito para o seu estado de origem, tomando-se os
cuidados necessários para preservação da saúde do passageiro e evitando
a disseminação da doença.

Art. 8º -  A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas
determinadas neste Decreto ficará a cargo dos órgãos de Segurança Pública,
com apoio da Secretarias Municipal de Saúde e Segurança Pública, podendo
solicitar apoio da Polícia Militar.

Art. 9º - Em caso de descumprimento das medidas previstas
neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais
práticas de infrações administrativas, sujeitando os infratores na prática
do crime previsto no art. 268 do Código Penal.

Art. 10 -  As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 11º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA

DO VALE, ESTADO DO MARANHÃO, 21 DE MARÇO DE 2020.

Charles Frederick Maia Fernandes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
Praça Padre Augusto Mozett, 400, Centro, Carutapera-MA

GABINETE DO PREFEITO OFÍCIO Nº 041/2020

Carutapera/Ma., 06 de maio de 2020.

À Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Assunto: Solicita reconhecimento de Calamidade Pública

Prezados Senhores,

Com representante legal do Município de Carutapera/Ma., venho

por meio deste solicitar reconhecimento estadual da situação de calamidade
pública na qual nos encontramos, conforme termos do Decreto nº 006/
2020, de 24/03/2020, em anexo a este.

Informamos que tal solicitação se dá para que possamos viabilizar
toda e qualquer medida necessária para o combate do coronavírus, nos
termos que preleciona o art. 65 da LRF.

Na oportunidade nos colocamos à disposição para qualquer
esclarecimento.

Atenciosamente,

André Santos Dourado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA
CNPJ nº 06.903.553/0001-30

Praça Padre Augusto Mozett, 400, Centro, Carutapera

DECRETO Nº 06/2020

Decreta Estado de Calamidade Pública no Município
de Carutapera/MA em virtude da pandemia do
CORONAVÍRUS e dá outras providências – Doenças
infecciosas virais 1.5.1.1.0 (CLASSIFICAÇÃO E
CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESASTRES –
COBRADE).

 ANDRÉ SANTOS DOURADO, PREFEITO MUNICIPAL DE
CARUTAPERA/MA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
conforme a Lei Orgânica do Município e demais normas legais pertinentes:

Considerando o disposto no artigo 196, da Consituição da
República Federativa do Brasil;

Considerando a edição pelo Governo Federal da Lei nº 13.979/
2020, que prevê medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública
do presente surto do COVID-19;

Considerando a declaração de pandemia por parte da Organização
Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, e a necessidade da
tomada de medidas efetivas ao combate e contenção da circulação do novo
Coronavírus;

Considerando a amplitude de disseminação desse novo patógeno
e a necessidade iminente do seu controle com a redução da circulação de
pessoas no território do Município, visando evitar contaminações em
grande escala, bem como a preservação à saúde do público em geral;

Considerando o aumento exponencial de casos confirmados no
Brasil, a confirmação de casos na Capital e os números de casos investigados
no Estado do Maranhão;

Considerando a taxa de letalidade apresentada entre as pesoas
idosas e portadores de doenças pré-existentes; a taxa de mortalidade
registrada entre pessoas de diferentes idades nas áres de circulação do
novo Coronavírus, e, as medidas sugeridas pela Secretaria de Saúde;

Considerando o tempo de sobrevivência do SARS-Cov-2, após
contato com superfícies de diversos tipos, podendo chegar a até 03 (três)
dias em determinados casos;

Considerando o disposto pelo Art. 73, § 10, da Lei 9.504/1997,
que autoriza em ano eleitoral a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, nos casos de calamidade
pública,

Considerando a situação excepicionalíssima em que o país se
encontra, e, por consequência, todos os Municípios brasileiros, assim
como Carutapera;

DECRETA:

Capítulo I
DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

Art. 1º - Fica decretado Estado de Calamidade Pública no Município
de Carutapera/MA para enfrentamento da pandemia decorrente do SARS-
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Cov-2, causador da doença COVID-19 – Doenças infecciosas virais –
1.5.1.1.0 – CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE
DESASTRES (COBRADE).

Art. 2º - Para atendimento dos disposto no artigo 1º, deste Decreto,
ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - requisição administrativa de bens e serviços de pessoas naturais
ou jurídicas nos termos do art. 5º, XXV, da CRFB c/c art. 3º, VII, da Lei nº
13.979/2020;

II – aquisição de bens e contratação de serviços destinados ao
enfrentamento da emergência, por dispensa de licitação (art. 24, III e IV, da
Lei 8.666/1993 c/c art. 4º da Lei nº 13.979/2020);

III – Desapropriação por necessidade pública (art. 5º, XXIV, da
CRFB e DL 3.365/1941);

IV – Contratação temporária de servidores públicos, sem concurso
públicos, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, na forma do art. 37, IX, da CRFB c/c art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.979/
2020;

Seção I
Da Requisição Administrativa de Bens e Serviços

Art. 3º - A requisição administrativa de bens e serviços é um ato
administrativo unilateral e auto executório que consiste na utilização de
bens ou de serviços particulares pela Administração Pública para atender
às necessidades coletivas em casos de perimo iminente;

Parágrafo único – A requisição de que trata o caput deste artigo
somente será procedida para a execução de serviços públicos de saúde e
assistência social, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública de
que trata este Decreto.

Seção II
Da Aquisição de Bens e da Contrtação de Serviços

Art.4º - A aquisição de bens e a contratação de serviços destinados
ao atendimento do disposto neste Decreto ocorrerá na forma prevista no
artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 c/c art. 4º da
Lei nº 13.979/2020;

Art. 5º - Ficam os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal
autorizados a adotar medidas excepcionais necessárias para se contrapor à
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), observada a legislação
vigente, em especial as Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 13.979/2020, e o
disposto neste Decreto.

Art. 6º - Os processos de dispensa de licitação deverão conter:
I – previa requisição da unidade organizacional, contendo a descrição

do objeto, os quantitativos, o local e o prazo de entrega, a assinatura dos
responsáveis; acompanhado das razões de interesse público que justificam
a aquisição ou a contratação das razões de interesse público que justificam
aquisição ou a contratação, instruída com documentos da situação
emergencial;

II – autorização para abertura do processo de aquisição de bens ou
contratação de serviços necessários ao atendimento da situação emergencial;

III – declaração de existência de dotação orçamentária para
cobertura da despesa;

IV – parecer jurídico à respeito da dispensa e a análise da minuta
contratual;

V – ratificação da autoridade competente no prazo de 03 (três)
dias;

VI – publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias; e,
VII – assinatura do contrato ou documento equivalente.
Art. 7º - As Secretarias Municipais de Saúde, de Administração e

Planejamneto, Assistência Social e Educação, deverão atuar diretamento
no cumprimento deste Decreto.

Capítulo II
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Art. 8º - As Secretarias Municipais poderão simplificar o fluxo
dos processos administrativos existentes, de modo a garantir o acesso dos

mesmos, bem como protocoos de requerimentos, juntada de documentos,
recursos e demais atos por meio da rede municipal de computadores
(internet) seja através do acesso de sítios eletrônicos ou através do envio
de correspondência por meio de endereço eletrônico (e-mail), de acordo
com Resolução expedida pela respectiva Secretaria.

Art. 9º -  Fica criado o Comitê Municipal de prevenção e combate
ao COVID – 19 que  será presidido pelo Prefeito Municipal e compostos
pelos seguintes membros:

I - Secretaria Municipal de Saúde;
II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
III - Chefe do gabinete Municipal;
IV - Procurador do Município;
V- Secretaria Municipal de Assistência Social.
VI - Membro do Conselho de Saúde;
VII - Médico Integrante da Rede municipal;

Seção I
Da Secretaria de Saúde

Art. 10 - A Secretaria de Saúde deverá tomar as medidas necessárias
para:

I – capacitação de todos os profissionais para atendimento,
diagnóstico e orientação quanto as medidas protetivas;

II – estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde
que possibilite a identificação dos possíveis casos de SARS-Cov-2 e os
direciona para área física específica na unidade de saúde referência para
atendimento dos casos suspeitos;

III – aquisição de equipamentos de proteção individual – EPIs,
para profissionais de saúde e quem se fizer necessário no enfrentamento;

IV – divulgação da campanha de vacinação contra gripe; e,
V – utilização, caso necessário, de equipamentos públicos culturais,

educacionais e esportivos municipais para atendimento emergencial na
área de saúde, com prioridade de atendimento para os grupos de risco de
forma a minimizar a exposição destas pessoas.

Parágrafo primeiro – A Secretaria de Saúde poderá requisitar
aos demais órgãos municipais recursos humanos a serem alocados
temporariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento à
população, sendo que a requisição deverá ser processada, quanto a sua
viabilidade, pela Secretaria de Administração;

Parágrafo segundo – A Secretaria de Saúde expedirá
recomendações gerais a população, para que evite locais com aglomeração
de pessoas.

Seção II
Da Secretaria de Administração e Planejamento

Art. 11 – Compete à Secretaria de Administração e Planejamento,
sem prejuízo de suas funções, a promoção do necessário contigenciamento
de despesas, alocando verbas orçamentárias para o combate ao SARS-
Cov-2;

Seção III
Da Secretaria de Assistência Social

Art. 12 – Fica determinado à Secretaria de Assistência Social que:
I – O Conselho Tutelar funcionára em regime de trabalho de plantão

tanto nos dias úteis, quantos nos finais de semana e eventuais feriados;
II – Diminua as atividades do CRAS e CREAS, priorizando o

atendimento  das demandas emergenciais, tais como: auxílio funeral;
natalidade;

Art. 13 – Fica autorizado à Secretaria de Assistência Social, a doar
as famílias de baixa renda do Município, cestas básicas de alimentação e
materiais de higienes necessários para o combate da epidemia.

Parágrafo primeiro. - A origem do recurso para viabilizar as
doações proverá do Orçamento Municipal, na unidade orçamentária da
Assistência Social, ou outra unidade contemplada no Orçamento, podendo



TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020                                                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA54
ser por lei especifica suplementado ou aberto crédito especial para execução
da presente Lei.

Parágrafo segundo. – Caberá à Secretaria de Assistência Social
regulamentar a forma de distribuição dos produtos a serem doados, sendo
que a presente ação deverá atender o maior número possível de famílias.

Seção IV
Da Secretaria de Educação

Art. 14 – Em cumprimento ao disposto pelo Decreto Estadual nº
35.62, onde suspendeu as atividades presenciais nas escolas no período de
17 a 31 de março e o Decreto Estadual 35.677, onde suspende os serviços
não essenciais por 15 dias, a contar do dia 21 de março, reitero os dispostos
nos Decretos e suspendo todas as atividades ligadas a Secretaria de
Educação até o dia 04 de abril.

Art. 15 – Caberá a Secretaria de Educação regulamentar a destinação
e distribuição da merenda escolar no período compreendido por este decreto,
após a devida autorização do Ministério da Educação.

Capítulo III
DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES

ORGANIZACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 16 – Os Secretários Municipais, resguardada a manutenção
integral dos serviços essenciais, deverão avaliar a suspensão, redução ou
alteração dos serviços, implementação de novas condições e restrições
temporáias na prestação e acesso, bem como outras medidas, considerando
a natureza do serviço e no intuito de reduzir, no período do Estado de
Calamidade Pública, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de
atendimento, em especial das pessoas inseridas, segundo as autoridades
de saúde e sanitária, no grup de risco de maior probabilidade de
desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo
coronavírus.

Capítulo IV
DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 17 – Caberá aos Secretários Municipais adotar as providências
legais ao seu alcance, visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes
públicos aos riscos de contágios pelo SARS-Cov-2.

Art. 18 – Os serviços considerados não essenciais, deverão submeter
submeter ao regime de teletrabalho ou home-office;

Parágrefo único – A execução do teletrabalho ou trabalho home-
office, sem prejuízo das condições instituídas pelo Secretário Municipal
consistirá no desenvolvimento, durante o período submetido ao regime,
das tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo agente público, quando
passíveis de serem realizadas de forma não presencial ou de cumprimento
de plano de trabalho ou tarefas específicias, de mensuração objetiva,
compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo mesmo, de sua
unidade de lotação e com o regime não presencial.

Art. 19 – A instituição do regime de teletrabalho ou trabalho home-
office no período do Estado de Calamidade Pública está condicionado a
inexistência de prejuízo do serviço público.

Capítulo V
DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 20 – As Secretarias Municipais deverão avaliar a possibilidade
de suspensão temporária da execução dos contratos administrativos
existentes e entabulados com a Administração, respeitadas as disposição
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993;

Art. 21 -  Indepdendete do disposto no artigo anterior os gestores
dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as empresas
contratadas para que:

I – adotem todos os meios necessários para o cumprimento das
determinações constantes deste Decreto;

II – conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do SARS-
Cov-2 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas
dentre os mesmos; e

III – orientem os seus colaboradores sobre a adoção das
providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e sanitária,
e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados pelo
SARS-Cov-2.

Capítulo VI
DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS

Art. 22 – Fica autorizado a contratação temporária (art. 37, IX, da
CRFB c/c art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.979/2020):

I – de profissionais da área da saúde ou assistência social para
prevenção e contenção da pandemia causada pelo coronavírus SARS-
Cov-2;

II – de agentes públicos destinados à substituição daqueles afastados
em razão de suas condições de saúde e riscos existentes; e,

III – de profissionais destinados a aturem no enfrentamento da
disseminação do vírus.

Capítulo VII
DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E DE AGLOMERAÇÃO

Art. 23 – Para o atendimento do disposto neste Decreto e
enfrentamento imediato da disseminação do SARS-Cov-2, poderão ser
adotadas as seguintes medidas:

I – isolamento;
II – quarentena;
III – exames médicos;
IV – testes laboratoriais;
V – coleta de amostras clínicas;
VI – vacinação e outras medidas profiláticas;
VII – demais medidas previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020.
Art. 24 – Ficam suspensos, enquanto perduras o Estado de

Calamidade Pública de que trata este Decreto:
I – Atividades religiosas e/ou festivas que impliquem aglomeração

de pessoas; e,
II – Reuniões que envolvam aglomeração de pessoas;
Art. 25 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Palácio Executivo Presidente José Sarney, Gabinete do Prefeito,

Carutapera/Ma., 24 de março de 2020.

André Santos Dourado
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº  038/2020 – GP/PMLC

Lima Campos, 6 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do Rangedor
- Calhau
CEP: 65071-750 – São Luís - MA
Assunto: Situação de Calamidade Pública no Município de Lima
Campos/MA.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                     TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020 55

Senhor Presidente,

1. Comunicamos a Vossa Excelência e demais Pares desta Augusta
Casa Legislativa que o Chefe do Executivo Municipal decretou Situação
de Calamidade Pública no Município de Lima Campos, em virtude do
aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, bem como do crescente
aumento de casos confirmados de contaminação pelo novo Coronavírus
(COVID-19) no Município, conforme DECRETO Nº 007, DE 4 DE
MAIO DE 2020, com publicação no Diário Oficial do Município em 5 de
maio de 2020, cujas cópias seguem em anexo.

2. Com base nas informações constantes no documento anexo e
atendendo ao que preceitua a legislação em vigor, solicita-se o
Reconhecimento Estadual da situação de anormalidade declarada.

3. Dentre as razões pelas quais se requer o Reconhecimento,
destacamos os danos e prejuízos decorrentes do evento adverso, os quais
implicam, de forma significativa, no comprometimento da capacidade de
resposta econômica e(ou) administrativa do poder público municipal, o
que implica na necessidade de auxílio financeiro complementar por parte
dos Governos Federal e Estadual para as ações de socorro e assistência à
população e reabilitação do cenário.

Atenciosamente,

JAÍLSON FAUSTO ALVES
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 007, DE 4 DE MAIO DE 2020.

Decreta situação de Calamidade Pública no Município
de Lima Campos/MA, em virtude do aumento do
número de infecções pelo vírus H1N1, da existência
de casos suspeitos e confirmados de contaminação
pelo Coronavírus (COVID-19) no Município e no
Estado do Maranhão e define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, Estado
do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
que dispõe a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de Lima Campos, expedir decretos para
regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da
coletividade;

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal n.º 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria n.º 188, de 3 de fevereiro de 2020, por conta da infecção humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal n.º 101, de 4 maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
n.º 356, de 11 de março de 2020, dispondo sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 2020;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n.os 35.672, de 16 de
março de 2020 e  35.714, de 3 de abril de 2020,  respectivamente;

CONSIDERANDO que o STF confirmou competência
concorrente de Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações
para combater a pandemia da COVID-19 e com isso governadores e
prefeitos estão livres para estabelecer medidas como o isolamento social e
o fechamento do comércio;

CONSIDERANDO as medidas implementadas pelo Decreto
Municipal n.º 18 03 001/2020, de 18 de março de 2020,  e  a situação de
emergência declarada pelo DECRETO N.º 003, DE 7 DE ABRIL DE
2020;

CONSIDERANDO  que o Município de Lima Campos já possui
7 (sete) casos confirmados de contaminação pelo novo Coronavírus
(COVID-19);

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar, no âmbito do
Município de Lima Campos as regras, procedimentos e medidas de
funcionamento das atividades econômicas e públicas diante da epidemia
enfrentada;

CONSIDERANDO que, com os casos confirmados de
contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), o município precisa
adotar medidas mais rígidas de combate à pandemia.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pública
no Município de  Lima Campos - MA, pelo período de noventa dias, a
partir desta data, em razão da pandemia de doença infecciosa viral
respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – classificação
e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número de
casos de H1N1.

Parágrafo único. Serão mantidas todas as previsões e restrições
constantes dos Decretos Municipais n.os 18 03 001/2020, de 18 de março
de 2020, 002, de 1º de abril de 2020 e 003, de 7 de abril de 2020, acrescidas
do que dispõe o presente ato.

Art. 2º Para o enfrentamento da Situação de Calamidade ora
declarada, nos termos do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
e obedecendo as disposições da Lei Federal n.º 13.979, de 2020, fica
autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços
destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

Art. 3º Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos
órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal até
a data de 20 de maio de 2020, ressalvadas as atividades essenciais ou que
possam ser desenvolvidas remotamente, por meio eletrônico, sem
atendimento presencial.

Parágrafo único. Nas hipóteses de necessidades de regime de
trabalho remoto ou serviços essenciais, o servidor deverá laborar, conforme
determinação do respectivo Secretário Municipal titular da pasta a que o
servidor esteja vinculado, sempre observando regras de segurança para
evitar o contágio.

Art. 4º Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pelo
novo Coronavírus (COVID-19) ou outra doença, o servidor será
imediatamente afastado de suas atividades laborais, devendo,
posteriormente, fazer as comprovações necessárias junto a Administração
Pública, nos termos da Lei Municipal n.º 259, de 17 de agosto de 1989, e
demais legislações específicas.

§ 1º Aos servidores públicos municipais, que retornarem de férias
ou afastamentos legais, que chegam de locais com transmissão comunitária
do novo Coronavírus (COVID-19), deverão desempenhar suas atividades
via home office, durante quatorze dias contados da data de seu retorno,
devendo comunicar tal fato às respectivas Diretorias ou Coordenações de
Gestão de Pessoas, de seu órgão, acompanhado de documento que comprove
a realização de viagem.

§ 2º No caso do afastamento de que trata o parágrafo anterior não
incidirá qualquer prejuízo de ordem funcional ou previdenciária ao servidor.

§ 3º Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores
deverão entrar em contato telefônico com o órgão responsável pela gestão
de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do atestado médico.

§ 4º Os atestados médicos serão homologados administrativamente.
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Art. 5º Caberá aos Secretários Municipais, dentro das suas esferas

de competências, adotar todas as providências legais visando evitar ou
reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das repartições
públicas aos risco de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), em
geral, no período do Estado de Calamidade e das medidas transitórias
previstas neste Decreto.

Art. 6º Ficam suspensas, durante o Estado de Calamidade, as
férias deferidas e/ou programadas dos servidores das áreas de saúde,
segurança urbana e assistência social.

Parágrafo único. Os profissionais da saúde não poderão se omitir
de participar das linhas de enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-
19) estabelecidas pela Administração, sob pena de caracterizar negligência
e omissão de socorro, exceto nos casos das servidoras gestantes e lactantes,
bem como dos servidores maiores de 60 (sessenta) anos, desde que expostos
a qualquer doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de
sistemas graves decorrentes da infecção pelo Coronavírus (COVD-19).

Art. 7º Ficam suspensas as aulas presencias nas escolas públicas
municipais e naquelas que, ainda que comunitárias e/ou filantrópicas,
integrem a rede municipal de ensino, até o dia 12 de maio de 2020.

Parágrafo único. Permanecem vigentes as demais medidas
constantes do Decreto Municipal n.º 002, de 2020.

Art. 8º Ficam vedados, ao longo do período de situação de
calamidade, os afastamentos de servidores para viagens.

Art. 9º Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos da
Administração Municipal deverão adotar as seguintes providências:

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser
postergadas ou realizá-las, caso possível, por meio remoto;

II - fixação pelo período estabelecido neste decreto, de condições
mais restritas de acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades
dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à
execução e função dos serviços, pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de
comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período da situação de emergência,
servidoras gestantes, lactantes e servidores maiores de sessenta anos, desde
que expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo
novo Coronavírus (COVD-19), dos seus postos de trabalho, inserindo-os
em trabalho remoto, sempre que for possível; e

V - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios
municipais.

Art. 10. Os titulares das Secretarias Municipais, no âmbito de
suas competências, poderão, se necessário, expedir normas complementares
relativas à execução deste Decreto.

Art. 11. Ficam determinadas, no âmbito do município, pelo período
de 15 (quinze) dias, as seguintes medidas:

I - o fechamento de todas as atividades comerciais e de prestação
de serviços privados não essenciais, à exceção de farmácias, postos de
gasolina, borracharias, oficinas, serviços de manutenção e reparação de
veículos, clínicas de atendimento na área da saúde, supermercados,
mercados, padarias e similares, vedado o consumo nos locais de alimentação
destes estabelecimentos, devendo, ainda, ser evitadas aglomerações no seu
interior, mediante adoção de limite de ingresso;

II - o isolamento social de toda a comunidade (quarentena); e
III - a suspensão das atividades das empresas de materiais de

construção.
§ 1º Será permitido o serviço de entrega (delivery) e retirada em

restaurantes e bares, mantendo tais estabelecimentos fechados.
§ 2º Os estabelecimentos comerciais poderão manter uma porta de

acesso exclusivamente para o recebimento de pagamentos, no horário de
8h as 14h, adotando todas as medidas de prevenção, tais como uso de
máscara, luva e álcool gel e lavabo (pia).

§ 3º Os supermercados e congêneres funcionarão das 8h às 18h,
não se estendendo tal limitação de horário às farmácias e clínicas de saúde.

Art. 12. Os estabelecimentos bancários estão sujeitos ao
cumprimento das seguintes obrigações e eventuais novas restrições durante
a pandemia:

I - limitar a quantidade de pessoas no interior da agência
correspondente ao número de atendentes, ou seja, um por caixa disponível,
e terminais de autoatendimento, limitando ainda o atendimento a 200
(duzentas) pessoas por dia no interior das agências, mediante a distribuição
de senhas;

II - Observar o limite de aglomeração no interior da agência em 20
(vinte) pessoas, levando em consideração a quantidade de funcionários, os
atendimentos nos caixas e terminais de autoatendimento;

III - manter a higienização adequada nas superfícies de contato
com álcool 70º INPM, antes e após o atendimento de cada cliente;

IV - o procedimento do inciso II antecedente, deverá ser igualmente
realizado após cada operação no caixa eletrônico;

V - priorizar o atendimento aos usuários pertencentes ao grupo de
risco (pessoas com mais de sessenta anos, hipertensos, diabéticos,
gestantes, asmáticos e portadores de comorbidades), de modo que
permaneçam o menor tempo possível no interior da agência;

VI - disponibilizar pelo menos um funcionário para orientar os
clientes fora da agência, de modo realizar a triagem para identificar o tipo
de serviço que cada usuário necessita, orientando e recomendando o uso
do autoatendimento ou atendimento por telefone, e garantindo o acesso
aos que efetivamente tiverem necessidades de operações presenciais; e

VII - adotar medidas para coibir aglomeração do lado externo da
agência, ainda que se trate de passeio público, a fim de se assegurar o
distanciamento mínimo de dois metros entre cada pessoa, podendo
requisitar o auxílio da força policial se for o caso.

Parágrafo único. As lotéricas e correspondentes bancários
deverão limitar a quantidade de pessoas no interior da unidade
correspondente ao número de atendentes, ou seja, um por guichê em
funcionamento, limitando o atendimento a 100 (cem) pessoas, mediante
distribuição de senhas, observado o distanciamento mínimo de dois metros
entre cada pessoa, sem prejuízo de eventuais e novas restrições durante o
estado de calamidade. Além disso, devem adotar medidas para coibir
aglomeração do lado externo do estabelecimento, ainda que se trate de
passeio público, a fim de se assegurar o distanciamento mínimo de dois
metros entre cada pessoa, podendo requisitar o auxílio de força policial se
for o caso.

Art. 13. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, podendo ser prorrogado o prazo de
fechamento do comércio, a depender da fase epidemiológica do contágio e
da evolução dos casos no município.

Art. 14. Caso haja descumprimento das determinações aqui
elencadas, por parte dos estabelecimentos, haverá cassação do Alvará de
Funcionamento e aplicação de multa diária, no valor de até R$ 1.000,00
(mil reais), dispensando prévia advertência.

Art. 15. Fica mantida a determinação do uso obrigatório de
Equipamento de Proteção Individual - EPI, consubstanciado em máscara
de proteção individual, não hospitalar ou não cirúrgica, a todos os munícipes,
conforme disposição do Decreto Municipal n.º 006, de 2020.

§ 1º Os estabelecimentos de que tratam as alíneas do art. 11 deste
Decreto deverão limitar o acesso de pessoas ao máximo três para cada
cinco metros quadrados de área interna da loja, não incluindo neste cálculo
área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e
outros.

§ 2º O desatendimento ou a tentativa de burlar as medidas
estabelecidas neste Decreto caracterizará infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber,
cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 16. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer
eventos ou atividades coletivas não essenciais, em que ocorra a aglomeração
de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima necessária
para evitar a contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19), conforme
orientação do Ministério da Saúde.
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Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo

abrange os eventos ou atividades coletivas realizadas pelo Poder Público
Municipal ou por ele autorizado e também as atividades privadas.

Art. 17. Os produtos e os fornecedores de bens ou serviços
essenciais à saúde, à higiene e à alimentação ficam proibidos de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19).

Art. 18. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário, para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos.

Art. 19. Para auxiliar na prevenção da disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19) e, consequentemente, proteger a saúde e a vida
das pessoas, a Administração Pública Municipal recomenda as medidas e
ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais como:

I - isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
as que retornem de viagem de locais em que já tenha havido confirmação de
casos de novo Coronavírus (COVID-19), pelo prazo mínimo de quinze
dias, mesmo que não apresentem sintomas;

II -  isolamento domiciliar voluntário pelo prazo de quinze dias
para todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III - suspensão de visitas à pessoas recolhidas em delegacias ou
presídios e Unidades Hospitalares; e

IV - manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja evitada a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 20. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas,

ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo Coronavírus (COVID-19); e

II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transportes ou mercadorias
suspeitas de contaminação, de maneiras a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 21. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de Saúde
Pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), poderão ser
adotadas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as
seguintes medidas:

I - isolamento;
II -  quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coletas de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas; e
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica; e
V - requisição, se necessário, de bens e serviços de pessoas naturais

e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados, às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo, os direitos de serem informadas permanentemente sobre o
seu estado de saúde e o respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal n.º 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§ 3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, cujo descumprimento acarretará responsabilização
nos termos previsto em Lei.

Art. 22. Para o atendimento às determinações da Portaria n.º 356,
de 2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 23. Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em
Saúde, sob à coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o
monitoramento da emergência em saúde ora decretada.

Parágrafo único. Compete ao Comitê Municipal de Prevenção e
Combate ao novo  Coronavírus (COVID-19) e ao Centro de Operações de
Emergência em Saúde, definir as medidas e estratégias referentes ao
enfrentamento da proliferação do novo Coronavírus (COVID-19), de
acordo com a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 24. Fica o Município de Lima Campos autorizado a remanejar
mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviços de limpeza
e higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas definidas
como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o
respectivo contrato está vinculado.

Art. 25. Fica o município autorizado a remanejar servidores entre
Secretarias, ainda que sejam diversas às funções exercidas, observada a
área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do servidor
para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único. Demonstrada a necessidade de maior número
de servidores para evitar caos na prestação de serviços à população, fica
autorizada a contratação temporária de servidores, pelo prazo de até seis
meses, prorrogáveis por igual período.

Art. 26. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no município.

Art. 27. Ficam suspensas as linhas de transportes intermunicipais
de passageiros com saída ou chegada ao Município de Lima Campos, em
especial, no período de 6 a 20 de maio de 2020.

§ 1º  Os motoristas que exercem o transporte alternativo de
passageiros poderão realizar duas viagens diárias, sendo uma de ida e outra
de volta, partindo deste município com destino a outros municípios da
região.

§ 2º Os veículos usados para esse tipo de transporte poderão
transportar, no máximo,  quatro passageiros e o condutor, todos portando
máscaras, usando álcool em gel e seguindo as demais medidas sanitárias e
de higiene de combate à pandemia da COVID-19.

Art. 28. Ficam determinados o fechamento dos acessos rodoviários
secundários ao Município de Lima  Campos e a instalação de barreiras
visando o controle sanitário e orientação no acesso principal.

§ 1º O município poderá solicitar auxílio das forças de segurança
(Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros), em regime de colaboração
mútua, para acompanhar e garantir a ordem durante o período de restrição
de acesso.

§ 2º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 3º O viajante que pretenda a entrada e/ou permanência no
Município de Lima Campos deverá prestar as informações requeridas
pelos fiscais e agentes da saúde para averiguar o grau de probabilidade de
contaminação, fornecer os demais dados pertinentes solicitados, podendo
ser responsabilizado criminalmente pelas informações prestadas em
desacordo com a verdade dos fatos.

§ 4º O não atendimento às determinações dos servidores investidos
nas funções de controle dos acessos principais caracterizará crime de
desobediência, na forma do art. 330, do Código Penal, sujeitando o infrator
à pena de detenção e multa.

Art. 29.  É obrigatório, em todo o Município de Lima Campos, o
uso de máscaras  de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis, como
medida não farmacológica destinada a contribuir para a contenção e
prevenção da COVID-19, infeção humana causada pelo novo Coronavírus
(SARS - Co V-2).
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§ 1º As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais

públicos e em locais de uso coletivo, ainda que privados.
§ 2º O uso de máscaras em ambiente domiciliar poderá ocorrer

conforme recomendação médica.
§ 3º Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar

seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem máscaras
de proteção.

Art. 30. A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento deverá
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate
do novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
devendo produzir efeitos a partir de 6 de maio de 2020.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LIMA

CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, 4 DE  MAIO  DE 2020.

JAILSON  FAUSTO ALVES
Prefeito Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS – MA

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N°. 06.116.461/0001-00

AV. PRESIDENTE MEDICI, S/N, CENTRO, CEP: 65.525-000,
ANAPURUS - MA

Ofício n.º 72/2020-GAB
Ao Excelentíssimo Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
São Luís - MA
Assunto: Solicita reconhecimento da situação de calamidade pública,
nos termos do art. 65 da LC n.º 101/2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me deste expediente para informar que
o Município de Anapurus decretou estado de calamidade pública, no dia
06/05/2020, tendo sido tal ato devidamente homologado pela Câmara de
Vereadores em sessão extraordinária realizada no dia 12/05/2020.

Informo, ainda, a Vossa Excelência, que, conforme Boletim
Epidemiológico divulgado no dia 17/05/2020, 39 (trinta) casos foram
confirmado como sendo de pessoas infectadas pelo novo coronavirus em
nosso município, já tendo sido confirmado 1 (um) óbito. Uma escalada
preocupante desde a confirmação do aparecimento do primeiro caso, dia
02/05/2020, ainda mais considerando o número de casos em cidades vizinhas
e em todo o Estado do Maranhão.

Sendo assim, precisaremos reforçar nosso sistema de saúde, ante
a possível necessidade de aumento do efetivo de profissionais para
manutenção dos serviços essenciais, e ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde.

Devem ser considerados também os efeitos negativos para a
economia popular e qualidade de vida, em virtude da determinação de
fechamento do comércio não essencial, e consequentemente a sensível e
previsível queda na arrecadação.

Diante de tudo isso, inevitavelmente o Poder Executivo terá que
proceder com adequações orçamentárias, de modo a garantir minimamente
a atenção à saúde, e eventualmente poderá não atingir as metas estabelecidas
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por todo o exposto, requeiro de Vossa Excelência o
RECONHECIMENTO, por esta Assembleia Legislativa, da situação de
calamidade pública declarada por meio do Decreto Municipal n.º 53/2020,
com a edição imediata do competente Decreto Legislativo.

Certo de sua atenção, renovo meus votos de apreço e profunda
consideração.

Em anexo seguem:
i) Decreto Municipal n.º 53/2020 (em PDF e word);
ii) Comprovante de Publicação no Diário da FAMEM e
iii) Decreto Legislativo da Câmara Municipal (que homologa o

decreto do Executivo).
Gabinete da Prefeita Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão,

aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de 2020.

VANDERLY DE SOUSA DO N. MONTELES
Prefeita Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS – MA

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ N°. 06.116.461/0001-00

AV. PRESIDENTE MEDICI, S/N, CENTRO, CEP: 65.525-000,
ANAPURUS - MA

DECRETO N. 53/2020

Declara situação de calamidade pública no Município
de Anapurus em virtude da pandemia causada pelo
novo coronavirus - COVID-19 - (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral).

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na
Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder
Executivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, com
vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emergência
(Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamidade)
em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), editou a Portaria
nº 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 35.672, de 16.03.2020,
que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de
calamidade pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a confirmação dos primeiros casos pessoas
infectadas por COVID-19, no território do Município de Anapurus;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo
de profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por
medicamentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO os efeitos negativos para a economia popular
e qualidade de vida, em virtude da determinação de fechamento do comércio
não essencial, estabelecido, inicialmente, pelo Decreto Municipal n.º 34,
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de 21 de março de 2020 e, atualmente, pelo Decreto Municipal n.º 51, de
02 de maio de 2020;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação
municipal em decorrência do fechamento do comércio não essencial e da
redução das atividades econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando, em
atos preparatórios, despesas não previstas, para enfrentamento do avanço
do coronavírus, causador do COVID-19;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 65;
e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no
âmbito do Município de Anapurus as regras, procedimentos e medidas
para o enfrentamento da citada situação de Calamidade Pública em saúde
pública,

RESOLVE

Art. 1°. Fica declarada situação de Calamidade Pública, no
Município de Anapurus, em razão da pandemia de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo novo coronavirus - COVID-19 - (Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), com efeitos até 31 de dezembro
de 2020.

Art. 2°. Para o enfrentamento da situação de calamidade ora
declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa
indenização, nos termos do art. 5, inciso XXV, da Constituição Federal, do
art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
do art. 3°, inciso VII, da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

II - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens
e serviços necessários ao enfrentamento dos efeitos da pandemia, nos
termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do
art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, inclusive de
bens e serviços que minimizem o impacto causado pelo fechado do comércio
determinado no Decreto Municipal n.º 34, de 21 de março de 2020.

III - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde;
Art. 3°. Todos os órgãos e entidades municipais, no âmbito de

suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações de
resposta à situação de calamidade a que se refere este Decreto.

Art. 4°. A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 5º.  Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens
ou de serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação de elevar,
excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo
COVID-19;

Art. 6º. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes
estabeleçam limites quantitativos para a aquisição de bens essenciais à
saúde, à higiene e à alimentação, sempre que necessário para evitar o
esvaziamento do estoque de tais produtos;

Art. 7º. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus
(Covid-19) e da doença por ele causada e, consequentemente proteger a
saúde e a vida das pessoas, a administração pública municipal recomenda
as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais
como:

I - isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial
que retornem de viagem do exterior ou de locais em que já tenha havido
confirmação de casos de Covid-19, pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
mesmo que não apresentem sintomas;

II - isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para
todas as pessoas que apresentem febre associada a um dos sintomas
respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar);

III - suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou
presídio, Unidades Hospitalares, ou em locais onde haja acomodação de
famílias desabrigadas das chuvas;

IV - utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente
por pessoas idosas, somente em caso de extrema necessidade;

V - Manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para
que, durante o período das medidas ora recomendadas, seja proibida a
aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 8º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou

de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais
afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do
novo coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas
suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de
bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação
ou a propagação do novo coronavírus.

Art. 9º. Para enfrentamento da Situação de Calamidade em saúde
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as
informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo e no
espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas
neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às

liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamento
Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas
previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 10. Para o atendimento às determinações da Portaria nº 356/
2020, do Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis serão
comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento ou da
quarentena, se for o caso.

Art. 11. Permanecem válidas todas as medidas de enfrentamento
ao novo coronavírus, contidas em outros decretos municipais não expirados
ou não regovados.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos à data de sua edição, e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de calamidade de que trata o art. 1°, e no mínimo até 31/
12/2020.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS,

ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE MAIO DE 2020.

VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES
Prefeita Municipal
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